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Sammanfattning 
 
I alla tider har det funnits förväntningsgap, inte bara inom ekonomi utan även i ett bredare 
perspektiv. Det denna studie inriktar sig på är dock förväntningarna som klienter och 
intressenter har på revisorn. De förväntningar som intressenter ställer på revisorerna och 
deras arbete kan ibland skilja sig från det verkliga utfallet vilket leder till att förtroendet 
för revisorerna rubbas. Då förtroendet för revisorerna skadas påverkas i sin tur de 
relationer som revisorerna har till sina klienter och deras intressenter. 
 
Denna uppsatsstudie kring förväntningar och relationer inom revisorsyrket bygger på en 
kvalitativ undersökning med sammanlagt sex stycken intervjuer bland revisorer, klienter 
och banker i Umeå tätort. Syftet är att undersöka hur relationerna mellan parterna påverkas 
av förväntningsgap samt varför skillnader i förväntningar uppstår och vad som bör 
förbättras för att undvika att dessa skillnader uppstår. Detta har vi gjort genom ett deduktiv 
angreppsätt, där vi utifrån vår teori undersökt problemet.  
 
Intervjupersonernas frågesvar har analyserats för varje målgrupp och sedan med en 
jämförelse mellan grupperna- svaren har kopplats samman med teorier om 
förväntningsgap, kommunikationsmodeller och revisorernas yrkesroll. Det som vi 
fokuserade på var hur de uppfattade kontakten med revisorn och hur de ansåg att 
relationen dem emellan fungerade. Vi analyserade hur de olika faktorerna som 
kommunikation, information och förväntningar påverkade relationen. Det vi ville ta reda 
på var om relationen påverkades av detta eller om den var oberoende av sådana faktorer. 
 
Det vi genom vår studie kom fram till var att det allra viktigaste för att få en relation 
mellan de tre parterna att hållas bra och stabil var i grunden hur bra kommunikationen 
fungerade dem emellan. Det sambandet som finns mellan kommunikation och relation är 
att om parterna har en dålig kommunikation så uppstår det problem med övriga 
nyckeldelar så som information och förväntningar. En dålig kommunikation gör att det blir 
svårare för informationen att flyta mellan parterna. När informationen inte når från sändare 
till mottagare så uppstår det förväntningsgap. Klienten förväntar sig att revisorn ska utföra 
ett arbete som går utanför gränserna av vad revisorn i slutändan utför. Det är viktigt att 
informationen kan gå från sändaren till mottagaren utan problem, fungerar detta så 
minskar risken för att förväntningarna på revisorn ska vara för höga, både från ett klient- 
och ett kreditgivarperspektiv.  
  
Den slutgiltiga slutsatsen kan alltså sägas vara att kommunikationen är A och O för 
relationens överlevnad. 
 
Nyckelord: Förväntningar, kommunikation, relationer, information, revisorer, intressenter 
och klienter 
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KAPITEL 1: INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras problemet, problembakgrunden, syftet med uppsatsen samt de 
avgränsningar som ansetts som nödvändiga att göra för att kunna genomföra studien. 

 
 

1.1 Ämnesval 
 
En förklaring till att vi valde att skriva om just förväntningsgapet, faktorerna som påverkar 
detta samt hur relationen mellan revisorn och dess klient påverkas av dessa faktorer är att 
vi tycker att det är ett intressant ämne. Det finns sedan tidigare en hel del skrivet om 
förväntningsgapet, därför ville vi använda oss av en vinkling som tidigare inte disskuterats 
så mycket i forskningen kring detta fenomenen. Vi kommer istället att sätta fokus på 
relationen mellan revisor och klient och hur den påverkas av förväntningsgapet samt de 
faktorer som gör att förväntningsgapet uppstår. Till detta hör också att vi båda är 
intresserade av att fortsätta vår utbildning mot redovisning/revision, och därför kändes det 
självklart att skriva om ett ämne som har en koppling till detta.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Ända sedan revisionsyrkets uppkomst har förväntningsgap varit ett återkommande 
fenomen som skapat stora och små problem i ekonomin och för enskilda företag. Under 
den tidigare delen av 1900-talet arbetade revisorerna i en position som till stora delar var 
dold för allmänheten och även för företagsledningar. Efter den stora kraschen på Wall 
Street 1929 och för Sveriges del vid Kreugerkraschen 1932 kom revisorernas roll att 
ifrågasättas. Revisorerna hamnade i rampljuset och den första diskussionen kring 
förväntningsgap uppstod: Borde inte revisorerna för företagen upptäckt att detta var på väg 
att ske och varnat intressenterna?1 
 
Under 1900-talet och fram till idag har en rad liknande företagsskandaler inträffat där 
skuldkastningen och ifrågasättandet av revisorernas agerande fortsatt. Under början av 
2000-talet uppdagades skandalen i det amerikanska energiföretaget Enron där bland annat 
stora brister i redovisningen ledde till att företaget försattes i konkurs. 
Revisionsorganisationen Arthur Andersen, som både agerat som konsulter och granskare 
av revisionen och således godkänt Enrons räkenskaper, ifrågasattes hårt av både media och 
allmänhet och bröt ihop till följd av avslöjandet både i USA och i övriga världen2. 
 
I Sverige har vi bland annat sett detta i den nyligen inträffade Skandiaskandalen där stora 
bonusprogram till styrelsen uppdagades, samt under 80-talet i Fermentaskandalen där 
                                                   
1 Johansson, S-E, Einar Häckner och Eva Wallerstedt. Uppdrag revision – Revisorsprofessionen i takt med 
förväntningarna?. (Stockholm: SNS Förlag, 2005), 30, 45 
2 Svanström, T. Revisorn som rådgivare. En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn. 
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för företagsekonomi, 2004, 6. 
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prognostiserade vinster på över en miljard i slutändan visade sig vara en förlust på drygt 
en halv miljard.3  
 
Efter dessa händelser har förtroendet för revisorerna rubbats och det varit många 
diskussioner kring revisorns roll, vad revisorn borde upptäcka och vad som anses vara 
viktigt att undersöka4. Det finns stora skillnader i vad revisorprofessionen granskar mot 
vad deras klienter och dess intressenter är intresserade av att få granskat, men det finns 
ingen möjlighet för revisorn att granska all bokföring från klienterna för att hitta alla 
eventuella fel. Klienterna och revisorerna har ofta ett nära samarbete till skillnad från 
intressenterna som inte har någon tydlig kontakt med revisorerna och därmed inte kan 
påverka vad som revideras.  
 
Efter företagsskandalerna har lagar både tillkommit och skärpts runt om i världen för att 
minska risken för nya skandaler. Svensk kod för bolagsstyrning har tillkommit i syfte att 
förbättra styrningen i börsnoterade bolag för att skapa ett högre förtroende till allmänheten 
men också i internationella kretsar5. I Sverige styrs annars revisorerna av lagar som 
Revisionslagen, Revisorslagen och Aktiebolagslagen. Lagarna tar upp krav på vad som 
förväntas av revisorerna angående vad som ska granskas, hur de ska avgöra var 
väsentligheten och riskerna ligger hos deras klienter. Utöver dessa lagar finns även FARs 
rekommendationer om god redovisningssed som vägledning och komplement för 
revisorerna6. Problem uppstår dock eftersom klienterna och deras intressenter inte är 
tillräckligt medvetna om lagarna som revisorn är bunden av och därför förväntar sig mer 
information och utfört arbete. Detta leder då till ett förväntningsgap.7 
 
För att underrätta klienterna om vad som ingår i revisionsarbetet använder 
revisionsbyråerna sig av så kallade uppdragsbrev. Uppdragsbreven skrivs för att 
dokumentera att revisionsbyrån åtagit sig uppdraget, vilka tjänster som ingår samt 
omfattningen av revisionen. Uppdragsbreven är tänkta att öka klienternas kunskap om vad 
som kommer att revideras och på så sätt övervinna förväntningsgapet. Shaikh och Talha 
menar att dessa brev är utmärkta faktorer för att minska gapet om de utformas med korta 
och preciserade meningar om uppdragets omfattning så att klienterna inte har några 
svårigheter att förstå vad som står8.  
 
Det har bedrivits mycket forskning kring problemet med förväntningsgap inom 
redovisning och revision, många av dessa stämmer överens på en punkt: förväntningsgapet 
uppstår på grund av att intressenterna har för dålig kunskap om vad revisorerna gör och 
hur mycket extra jobb som det skulle krävas för att de, i den utsträckning som 

                                                   
3 FARs revisionsbok 2002 (Stockholm: FAR förlag AB: 2002), 116 
4 Cosserat, G.W. Modern auditing (Chichester: John Wiley & Sons, 2000), 91-93  
5 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning 
(Stockholm: Nordstedts juridik, 2005), 6-7  
6 FARs revisionsbok 2004 (Stockholm: FAR förlag AB: 2003), 79-82 
7 Johansson, S-E, E Häckner och E Wallerstedt, Uppdrag revision, 64-65 
8 Shaikh, J.M och M Talha. ”Credibility and expectation gap in reporting on uncertainties”. Managerial 
Auditing Journal, vol. 18, nr. 6/7 (2003): 522-524 
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intressenterna förväntar sig, ska kunna göra uttalanden om företaget och dess framtid9. I 
USA har det genom flertalet undersökningar konstaterats att aktieägarna förväntar sig att 
revisorerna ska kunna uttala sig om företagets framtid och riktigheten i dess redovisning 
med absolut säkerhet, medans revisorerna endast kan uttala sig med rimlig säkerhet. I 
USA har detta blivit ett stort problem då det vid nedgångar av aktiernas värde och 
upptäckter av oriktigheter hos företagen har lett till att revisorerna själva blir stämda om 
de skrivit under tidigare års årsredovisningar.10 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att med en kvalitativ studie undersöka vilka faktorer som gör 
att det existerar ett förväntningsgap mellan revisorer och deras klienter, och intressenten 
kreditgivare. Syftet med studien är även att undersöka hur dessa faktorer samt hur 
förväntningsgapet i sin tur påverkar relationerna mellan dessa tre parter och vad som kan 
göras för att undvika att förväntningarna på revisorn blir allför höga samt om synen på 
detta skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. 
 

1.4 Problemformulering 
 
Vilka faktorer påverkar förväntningsgapet och påverkar dessa faktorer även relationen 
mellan klient, intressent och revisorn? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Genomförandet av denna studie kommer att göras i Umeå kommun, detta på grund av 
närheten till universitetet och av att utbudet av banker, företag och revisionsbyråer är 
tillräckligt stort. Vi har även haft en del avgränsningar inom de olika 
undersökningsgrupperna. Revisorsgruppen har avgränsats till att endast vara stora byråer 
som intervjuas. Detta för att de små firmorna hade svårt att avsätta tid för intervjuer och 
studien skulle kunna blivit för omfattande. Bankerna har avgränsats till att även de vara 
stora banker och de personer vi valt att intervjua ska jobba inom kreditgivning till företag. 
Klientgruppens avgränsningar är att företagen ska vara små eller medelstora aktiebolag. 
Anledningen att företagen måste vara aktiebolag är på grund av att alla aktiebolag fram till 
årsskiftet har revisionsplikt och vi ville vara säkra på att vi fick med rätt företag som 
faktiskt använder sig av en revisor. 
 

 

                                                   
9 Koh , Hian Chye och E-S Woo. “The expectation gap in auditing”. Managerial Auditing Journal, vol.13, 
nr. 3 (1998): 147 
10 Epstein, Mark J och M.A Geiger. ”Investor views of audit assurance: recent evidence of the expectation 
gap”. Journal of accountancy, vol. 117, nr. 1 (1994): 66 
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1.6 Begränsningar 
 
De begränsningar som uppstod i vår studie hör samman med våra avgränsningar, det 
faktum att vi enbart intervjuat revisorer och kreditgivare vid stora byråer och banker 
begränsar oss och våra slutsatser till att enbart kunna kopplas till den marknaden. 
 

1.7 Definitioner 
 
God redovisningssed: ”normer för bokföring och bokslut och olika finansiella rapporter”.  

Detta är något som revisorn granskar om företaget har använt, inte 
en norm som styr revisorn utan en norm som styr hur företaget själv 
ska sköta sin redovisning.11  

 
God revisorssed:  ”etiska regler för revisorer.”12  

God revisorssed innebär att revisorn ska handla etiskt inte bara vid 
sitt revisionsuppdrag utan även vid övrig yrkesverksamhet så som 
till exempel rådgivning.13 

 
God revisionssed:  ”god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och  

 professionellt omdöme.”14  
Reglerar hur revisorn ska gå tillväga vid ett revisionsuppdrag.15 

 
Förväntningsgap:  Skillnader uppstår när revisorns utförda arbete inte stämmer överens 

med klientens eller intressentens förväntningar på revisorns arbete16. 
Då en revisor vid revision inte kan granska varje liten detalj så 
händer det ibland att det som revisorn uppfattat som väsentligt att 
granska inte är det som till exempel intressenterna är intresserade 
av. 

 
FAR:  Föreningen Auktoriserade Revisorer, ”utvecklar revisions- och 

redovisningsbranschen genom rekommendationer, utbildning, 
remissverksamhet och genom sitt deltagande i det internationella 
samarbetet bland annat inom IFAC”17 

 
50/25/50:  För att avgöra om ett företag ska anses som ett större företag så 

finns det en gränsvärdesregel, denna regel kallas även för 50/25/50 – 
regeln. Med 50/25/50 menas att om företaget under de två senaste 

                                                   
11 FARs revisionsbok 2004, 83 
12 Ibid, 83 
13 Samlingsvolymen 2007 del 2. (Stockholm: FAR förlag AB, 2007), 242 
14 FARs revisionsbok 2004, 83 
15 Samlingsvolymen 2007 del 2, 64 
16 Porter, B. ”An empirical study of the audit expectation-performance gap”. Accounting and business 
research, vol. 24, nr. 93(1993): 50 
17 www.farsrs.se 071218 kl. 11.15 
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räkenskapsåren haft mer än 50 anställda, haft en balansomslutning 
på mer än 25 miljoner kronor samt att företaget haft en 
nettoomsättning som uppgått till mer än 50 miljoner kronor. I de fall 
företaget uppfyller två av dessa tre punkter så anses det vara ett 
större företag.18 

 
Revisorslag: När vi talar om revsionslagen menar vi den lag som revisorernas 

arbetsgång styrs av. 
 
 

                                                   
18 www.bolagsverket.com 071203 kl. 11.25 
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KAPITEL 2: PROJEKTETS UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel visar vilken förförståelse, kunskapssyn och vilket perspektiv författarna haft i 
utgångsläget för uppsatsen. Den forskningsmetod som använts beskrivs och en beskrivning 
till insamling av sekundärdata kommer att presenteras för läsaren för att öka förståelsen.   

 
 

2.1 Förförståelse 
 
Vad författarna har för förförståelse innan de skriver en uppsats påverkar vad man drar för 
slutsatser och hur de tolkar sina insamlade data. Det är därför viktigt att läsaren vet vilken 
förförståelse som fanns hos oss innan studien för att läsaren ska kunna få en sådan bra 
uppfattning som möjligt om hur den har påverkat analysen och slutsatserna i uppsatsen 
och så har vi sammanställt vad vi hade för tankar kring ämnet då vi påbörjade vårt 
uppsatsarbete.19 Det finns tre typer av förförståelse, den allmänna förförståelsen, 
kunskapssynen samt den teoretiska förförståelsen.20  
 

2.2 Allmän och teoretisk förförståelse 
 
Det finns enligt Johansson-Lindfors ingen medfödd förförståelse så den allmänna 
förförståelse vi har kommer från vår sociala bakgrund, vilken uppväxt vi har haft, vilken 
utbildning vi har samt vilka praktiska erfarenheter vi har med oss. Den allmänna 
förförståelsen kan skilja sig mycket mellan olika individer. Personer som växt upp i en 
familj med dålig ekonomi har inte samma förförståelse som personer som vuxit upp i en 
familj med god ekonomi. 21  
 
Vi anser inte att vår allmäna bakgrund som var vi är födda och uppväxta kommer att 
påverka studien på något sätt därför väljer vi att inte heller ta upp den till diskussion i detta 
kapitel. 
 
Den teoretiska bakgrunden vi har är den vi fått genom vår utbildning på Umeå universitets 
Civilekonomprogram. Då vi läst företagsekonomi på A- och B-nivå samt en kurs i 
redovisning på C-nivå så har vi en stor förförståelse för ämnet sedan tidigare. Vi tycker 
oss ha en relativt god förförståelse om hur en revisors arbete går till, däremot så har ingen 
av kurserna vi läst tidigare gått in på relationen mellan revisorn och klienterna på djupet.  
Detta gör att vår tidigare kunskap kring ämnet kan göra att vi inte är helt objektiva. Det är 
möjligt att studien kan vinklas av de förutfattade meningar som vi hade innan vi påbörjade 

                                                   
19 Holme, I.M och B.K Solvang. Forskningsmetodik; om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), 30-31 
20 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76 
21 Ibid, 25 
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studien, nämligen att det finns ett förväntningsgap och att detta är ett problem. Vi tror 
däremot inte att detta kommer att påverka studiens resultat eller våra slutsatser. 

2.3 Kunskapssyn 
 
När vi talar om kunskapssyn så talar vi om hur vi som författare uppfattar verkligheten och 
hur vi studerar den.22 Det finns olika typer av kunskapssyner, de två vanligaste är 
positivism och hermeneutiken. Positivismen härstammar från naturvetenskapen och enligt 
den måste all fakta kunna verifieras med empirisk data, positivismen betonar att det är 
viktigt att skilja på värderingar och fakta.23 Hermeneutiken har ett behov av en helhetssyn 
då de menar på att ett enskilt fenomen måste tolkas i det sammanhang som det uppstod.24  
Deras människosyn är tillskillnad från positivisternas aktiv.25 En annan avskiljning som 
kan göras är att positivisterna ser på fakta genom avbildning, de vill visa på det som är 
medan hermeneutikerna förespråkar tolkning, genom att ge en betydelse till fakta. 
Hermeneutikerna menar att tolkningen av en studie kommer att påverkas av forskarens 
egna åsikter och tidigare erfarenheter.26 De hävdar också att för att uppnå vetenskaplig 
kunskap är det ofta så att forskarens personliga erfarenheter är en viktig förutsättning.27 
 
Vilken kunskapssyn vi som författare anser oss ha, avgör om vi anser oss vara objektiva 
eller inte. Vi anser oss i den här studien ha en mer hermeneutikisk kunskapssyn detta 
baserat på hur studien genomförs samt vilket typ av resultat vi fått. Då vi anser detta 
hävdar vi att vår studie med dess analys kommer att få ett resultat som är påverkat av våra 
egna åsikter samt de uppfattningar vi haft om ämnet innan studien.  
 
Hermeneutikernas syn på resultatet av en studie är att det ska ge en förståelse till varför 
det är som det är28. Förståelsen söks oftast genom ett fåtal djupintervjuer och kan därför 
inte göras generaliserad på samma sätt som vid en kvantitativ studie.29 Det är en annan 
orsak till att vi tycker oss ha en hermeneutiskts kunskapssyn i denna studie då det resultat 
vi får fram inte kan ses som en förklaring till varför det är som det är utan mer en 
förståelse för att det är så här det kan vara. Vi har dessutom valt att genomföra studien 
genom att utföra djupintervjuer med ett fåtal personer. Detta stämmer väl överens med det 
hermeneutiska synsättet.  
  

2.4 Perspektiv 
 
När en studie som denna görs måste det ske genom ett perspektiv, en förklaring för 
perspektiv kan vara att forskaren måste se på problemet från en viss synvinkel, beroende 
på vilken synvinkel problemet väljs att ses ur så kommer resultatet att variera. En vanligt 
                                                   
22 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 10 
23 Lundahl, U och P-H Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 39 
24 Ibid, 43 
25 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 43 
26 Ibid, 45 
27 Lundahl, U och P-H Skärvad. Utredningsmetodik, 43 
28 May, T. Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2001), 20 
29 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 46 
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förekommande liknelse är att forskaren ser på problemet genom ett par ”glasögon” och 
perspektivet är linsen.30 I vår uppsatsstudie har vi valt att belysa problemet från tre 
perspektiv, detta för att se om det är någon skillnad på resultatet beroende på vilket 
perspektiv vi använder oss av. Vårt problem har tre delaktörer, dessa tre är revisorerna, 
intressenterna och klienterna och det är ur dessa perspektiv vi kommer att se på problemet.  
Vad beträffar revisorerna vill vi veta hur de uppfattar problemet och vad som ligger 
bakom uppkomsten av det. Det samma gäller för klienternas perspektiv som med största 
sannolikhet skiljer sig ifrån revisorernas samt att vi har intressenterna, i denna studie är 
detta banktjänstemän.  
 

2.5 Angreppssätt 
 
Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt att välja på vid genomförandet av en studie, 
dessa är induktion och deduktion. Den deduktiva metoden startar i teorin för att sedan gå 
vidare och pröva sina hypoteser medan den induktiva metoden snarare startar i empirin 
och därefter söker man sig till teorin.31 Vanligtvis är det så att om forskaren har en 
positivistisk kunskapssyn i sin studie har han ett deduktivt angreppssätt och vid en 
hermeneutisk kunskapssyn ett induktivt angreppssätt.32 Sammanfattningsvis kan sägas vid 
det induktiva angreppssättet bör forskaren ha så få teoretiska föreställningar som möjligt 
innan han påbörjar empirin.33  
 
För att kunna genomföra vår studie var vi tvungna att först ha en teori att vila på och som 
vi kunde använda för att grunda frågorna till våra intervjuer på. Därför skulle det vara fel 
att säga att vi har gjort studien genom ett induktivt angreppssätt även om detta 
angreppssätt är det allmänt vanligaste då en hermeneutisk kunskapssyn används. Det 
angreppssätt som vi då tycker att vi har använt oss av är det deduktiva, vi har startat med 
att söka teorier och sedan utfört vår empiriska studie baserat på den redan insamlade 
teorin. Vi förde en diskussion kring detta angreppsätt, då vi kände att det kunde tänkas att 
vi använt oss av en medelväg, då vi dels startat i terori i enlighet med det deduktiva 
angreppsättet men senare i studien gått tillbaka och ändrat teorin för att denna ska passa 
till vårt resultat och analys i enlighet med det induktiva angreppsättet. Då vi senare 
genomfört studien så valde vi bort detta angreppsätt för att vi inte ändrade några teorier 
utan använde oss av de vi innan studiens genomförande hade grundat våra frågeställningar 
på allt detta alltså i enlighet med det deduktiva angreppsättet. 
 
2.6 Metodval 
 
Det finns tre olika typer av undersökningar, dessa är explorativa, deskriptiva samt 
hypotesprövande. De tre har olika syften då den explorativa undersökningen är mer 
allsidigt och vill få in mycket kunskap om hela problemområdet. Den hypotesprövande 
används för att pröva om teorin stämmer överens med verkligheten och har stort fokus på 

                                                   
30 Lundahl, U och P-H Skärvad. Utredningsmetodik, 62 
31 Backman, J. Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998), 48 
32 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 55 
33 Ibid, 58 
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att få in information som är så exakt som möjligt. Sen har vi den tredje som är den som vi 
har använt oss av i vår studie, den deskriptiva, undersökningen är en beskrivande 
undersökning.34 Vi kände att den metoden var den som passade bäst på vår undersökning 
då den är ute efter att undersöka ett probblem och komma fram till en beskrivning och öka 
förståelsen för problemet. 
 
Det finns två forskningsmetoder att använda sig av, den kvalitativa och den kvantitativa. 
Den kvantitativa forskningen innebär att forskaren samlar in en stor mängd data för att 
kunna pröva om hans teorier stämmer med verkligheten. Detta sker genom ett deduktivt 
angreppssätt och har oftast en positivistisk kunskapssyn. Den kvalitativa forskningen 
däremot lägger större fokus på att generera teorier än att bevisa dem som den sanna 
verkligheten. I denna forskningsstrategi används oftast ett mer induktivt angreppssätt och 
har en mer hermeneutisk kunskapssyn. I den kvantitativa forskningen använder forskaren 
sig ofta av ett antal intervjuer istället för som i den kvalitativa där enkätundersökningar är 
vanligare.35 
 
Den forskningsmetod som vi använt oss av till denna studie är den kvalitativa 
forskningsmetoden. Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer för att försöka finna en 
förståelse till vad det är som gör att dessa problem uppstår. Det är mycket i den kvalitativa 
forskningsmetoden som stämmer överens med hur vi gått tillväga i vår undersökning, 
alltså känns det inte svårt att påstå att denna studie är av kvalitativt slag.  
 

2.7 Insamlig av sekundärdata 
 
Delar av den information vi använt oss av i uppsatsen består av sekundärdata, det vill säga 
samlingar av data som införskaffats och analyserats för tidigare ändamål36. Mycket av den 
sekundära informationen kommer från vetenskapliga artiklar som vi funnit via databaserna 
Bussiness Source Premier och Emeraldinsight som vi kommit åt via Umeå 
universitetsbibliotek. För att finna artiklar har vi använt oss av olika sökord som här anges 
med antalet träffar i parentes: expectationgap in auditing (367), expectations accountants 
(1681), expectation gap (2855), audit report (17654), audit (37939), communication 
models (31521), communication auditors (1563), prejudice (4931). Då vi fick upp många 
träffar så var vi tvungna att på något sätt hitta de artiklar som hade mest relevans till vår 
studie, för att göra detta så kombinerade vi alla våra sökord för att minska antalet artiklar 
tills vi hade hittat ett så stort antal som vi ansåg behövdes för att ge tillräkligt med stöd åt 
vår studie. Det hade varit omöjligt för oss att läsa alla de artiklar som vi fick upp genom 
vår sökning så för att spara tid i denna process så läste vi abstrakten för att snabbt få en 
uppfattning om artikeln hade någon relevans för vår studie. 
 
Den tryckta litteratur som använts i uppsatsen har vi hittat genom att använda Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotor ALBUM. ALBUM finns att tillgå via 

                                                   
34 Patel, R och B Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 12-13 
35 Bryman, A och E Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 39-40 
36 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 54, 161, 162, 310 
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universitetsbibliotekets hemsida där sökningen gått till på liknande tillvägagångssätt som 
vid artikelsökandet. Vid sökningen av den tryckta litteraturen valde vi att även använda 
oss av de svenska orden för revisorn, revision, förväntningsgap och kommunikation. Vi 
sökte även källor till vår metoddel i ALBUM och använde oss då av sökorden: 
vetenskaplig metod, kvaltivativ forskning, förförståelse och perspektiv. 
 

2.8 Kritik av sekundärkällor 
 
För att minska risken att våra sekundärkällor ska ge oss missvisande information har vi 
försökt att använda oss av ett stort antal källor och att dessa källor till största del ska vara 
vetenskapliga. Dock så har många av de artiklar som vi använt oss av haft samma 
referenser och detta gör att vi måste vara kritiska vid användningen av källorna. Det finns 
även en risk för att viss information kan ha förlorats då de allra flesta artiklar vi använt oss 
av till studien varit på engelska och tolknings fel kan ha gjorts vid översättningen. Vi 
känner dock att detta problem minskats genom att vi blandat med svenska källor som 
utryckt samma åsikter som vi tolkat att artiklarna haft.  
 
En annan del vi varit kritisk mot i våra källor är det faktum att artiklarna inte enbart har 
syftat på det område som vi undersökt. Vi har i så stor grad som möjligt använt oss av 
nyligen skriven litteratur för att vi inte ska få felaktiga fakta med i vår teori, i de fall vi 
varit tvungna att använda oss av äldre litteratur har vi i den mån det varit möjligt 
kompletterat denna med mer nyskriven. 
 
Risken finns att vår förförståelse har påverkat vårt val av teori och hur vi valt att söka 
litteraturen, men vi tror inte att detta har skadat vår studie på något sätt eller fått oss att 
missa några viktiga källor utan snarare lett till att vi fått tag på rätt källor direkt. 
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KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 
 

Under detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som studien kommer att ta sin 
utgångspunkt i. En förklaring till revisorns olika yrkesroller kommer att presenteras 
tillsammans med teorier angående förväntningsgap och kommunikation. En kort 
sammanfattning av teorierna presenteras sist i kapitlet. 
De vetenskapliga teorierna kommer att användas för att ta stöd i och på så sätt stärka vår 
analys av problemet. 

 
 

3. 1 Revisorns yrkesroll 
 
Revisorn har två egentliga huvudfunktioner, dels att utföra revisioner och dels att vara 
rådgivare både till sina egna klienter och till fristående verksamheter.37 Vi börjar detta 
kapitel med att förklara vilka som har nytta av revisorns arbete för att sedan fortsätta med 
revisorns yrkesroll. 
 

3.1.1 Intressentmodellen 
 
Revisionen i företagen görs för att skapa trovärdighet om företagens finansiella ställning 
till de grupper som på något sätt har ett intresse i verksamheten. För att förklara hur alla 
intressenter har nytta av revisionen använder vi oss av den s.k. intressentmodellen.  
 

 
 

Figur 1: Intressentmodellen: Modell från FARs revisionsbok 2004, Stockholm: FAR förlag 2003, s 17 

                                                   
37 Svanström, T, “Revisorn som rådgivare,” 7 
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Intressentmodellen är ett välkänt företagsekonomiskt begrepp som belyser beroende 
förhållandet mellan företag och dess många intressenter som alla har olika nytta av 
informationen om företaget. I detta fall tar vi upp förhållandet mellan revisionen och 
intressenterna för att påvisa nyttan av revisionen sett ur samhällets perspektiv.  
 
De ägare som inte sitter i ledningen i företaget måste kunna lita på att den information de 
tillhandahåller från företagsledningen är korrekt, vilket är mycket viktigt då beslut fattas 
med detta som grund. Även potentiella ägare använder sig av informationen när de 
värderar aktier i företaget.38  
 
Kreditgivarna  måste ha den reviderade informationen för att se om kunden är kapabel att 
betala tagna lån och använder informationen vid godkännande av utlåning av krediter. Om 
informationen då blivit granskad av en självständig revisor är risken för fel mindre.39 
 
För leverantörerna som företaget använder sig av är det viktigt att få korrekt information 
angående kundens finansiella ställning då man ska ta beslut om bland annat kreditgivning 
till företaget.40 
 
Företagsledningen har nytta av de synpunkter och bedömningar som revisorn har i deras 
beslutsprocess. De får en utomståendes åsikter angående företaget och frågor kring detta.41 
 
För de anställda är informationen av stort intresse då de är mer personligt bundna till 
företaget och är beroende av att företaget går bra för att kunna fortsätta sin anställning och 
få ut lön.42 
 
De kunder som företaget knutit till sig vill ha en rättvisande information för att veta om 
företaget i framtiden kommer att kunna leverera varor.43 
 
Staten och kommunerna vill ha rättvisande bild av företagen för att få in skatt och andra 
avgifter och om redovisningen kontrollerats av en revisor ökar troligheten för att få in rätt 
summa. Den reviderade informationen används också som underlag vid utbetalning av 
olika sorters stöd och bidrag.44 
 

                                                   
38 Gröjer, J-E. Grundläggande redovisningsteori. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 20 
39 FARs revisionsbok 2004, 15 
40 Ibid, 15 
41 Ibid, 15 
42 Ibid, 15 
43 Ibid, 15 
44 Ibid, 16 
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3.1.2 Revisorns roll som vald revisor 
 
Enligt revisionslagen är revisorns uppgift att ”granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver”45.  
 
Revisorn är enligt denna lag skyldig att lämna en revisionsberättelse, vad den ska 
innehålla finns även det reglerat i lagen. Revisorn ska i sin revisionsberättelse uttala sig 
om verksamhetens förvaltning, bokföring och årsredovisning. Revisorn måste även 
upplysa om revisionen har haft en begränsad omfattning eller inriktning samt om det har 
funnits för lite underlag för att göra ett riktigt uttalande.46 Uppgifterna som revisorn har 
omtalas även i aktiebolagslagen kap 9. Revisorn har inte enbart skyldighet att se till 
aktieägarnas intresse utan har även som uppgift att se till att skydda de andra 
intressenterna, så som borgenärer och anställda.  
 
För att detta i praktiken ska fungera så har lagen reglerat hur eventuella lojalitetskonflikter 
ska hanteras, detta betyder att revisorns plikt mot aktieägarna är större än de övriga 
intressenterna så länge detta kan ske utan brott mot övriga lagar. Revisorn ska som tidigare 
nämnts granska verksamheten och hur den förvaltats, med detta menas att revisorn 
granskar de delar av verksamheten där risken för fel är störst.47 
 
Revisionen kan delas upp i två delar: förvaltningsrevision och revision av årsredovisning 
och bokföring. I förvaltningsrevisionen bedömer revisorn verksamhetens styrelse och hur 
förvaltningen av verksamheten sköts under perioden. Vid revision av årsredovisning och 
bokföring granskar revisorn klientens bokföring och undersöker om alla lagar och regler 
kring årsredovisning och bokföring är uppfyllda.48 
 
Revisionens mål är att revisorn ska kunna göra ett uttalande i revisionsberättelsen 
angående bland annat företagets balans- och resultaträkningar, om årsredovisningen 
upprättats enligt gällande lagrum och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. För att göra 
detta så effektivt som möjligt börjar revisorn med att göra en planering, en så kallad 
ganskningsplan49. I planeringen görs urval av vad som måste granskas, då det skulle vara 
omöjligt att granska varje enskild del av verksamheten samt hur ingående granskningen 
ska vara. För att kunna göra en så bra planering som möjligt måste revisorn ha en god 
insikt i verksamheten för att veta vad som är väsentligt att granska samt var i 
verksamheten den största risken för fel ligger.  
 
Efter planeringsstadiet påbörjas granskningen av de delar som funnits väsentliga. Dels 
granskas årsredovisningen och alla dess delar för att avgöra om denna ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat. Revisorn måste även se till utomliggande hot och risker för 
verksamheten. Därefter granskas förvaltningen av verksamheten, det vill säga styrelsen 
                                                   
45 Samlingsvolymen 2007 del 2, 19 
46 Ibid, 22 
47 Kedner, G. Aktiebolagslagen med kommentarer. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 147 
48 FAR:s revisionsbok 2004, 17 
49 Regler om revisorer och revision. (Stockholm: FAR förlag AB, 2002), 266 
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och dess VD samt deras beslut och hur de skött företagets verksamhet, här måste revisorn 
granska så att det inte finns några oegentligheter eller felaktigt handlande från deras sida. 
När granskningen är klar ska revisorn rapportera vad han funnit, detta görs i 
revisionsberättelsen.50 
 
Revisionen och revisionsberättelsen är till för att ge tillförlitlighet. När en revisor skrivit 
under en revisionsberättelse så ger han en hög grad av försäkran att företagets 
årsredovisning och styrelsens handlande har varit riktigt. Däremot så kan en revisor inte ge 
en absolut försäkran om detta, det vore omöjligt för honom eftersom att inte alla delar 
granskas lika noggrant, de delar av verksamheten som inte förutsatts ha så stor 
väsentlighet eller risk har inte granskats lika noga som de som bedömts ha hög. Skulle 
hela verksamheten granskas skulle det vara ett alltför tidskrävande arbete och detta skulle 
bli väldigt kostsamt för klienten.51 
 
Vad god revisionssed är finns inte lagstiftat, detta på grund av att den då skulle kunna 
uppfattas som något begränsad, så istället för att lagstifta normerna så har ansvaret att 
utveckla och anpassa god revisionssed givits till revisorsnämnden och 
revisorsorganisationerna. De ger därför ut rekommendationer kring god revisionssed. 
Däremot så har domstolen ett slutgiltigt avgörande om det skulle vara så att det anses att 
god revisionssed inte följts.52 Anvisningar kring god revisionssed finns i angivet i 
Revisionsstandard i Sverige, RS. RS trädde i kraft 2004 och är i grunden internationella 
redovisningsstandarder men återges i RS med nödvändiga korregeringar för svensk 
lagstiftning. I de fall komplement till andra lagar och standarder behövs används FAR:s 
rekommendationer och uttalanden som styr hur revisorerna använder god revisionssed i 
praktiken.53  
 
God revisorssed anges i revisorslag 19 § som ”En revisor ska iaktta god revisorssed. Om 
arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till 
revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed”.54 
 

3.1.3 Revisorns roll som rådgivare 
 
Revisorerna har sedan länge kombinerat sin yrkesroll som granskande revisor med en 
rådgivande service. Denna del står idag för nästan hälften av inkomsterna i ett 
revisionsföretag.55 Det förefaller alltså inte ovanligt att företagen numera använder sig av 
rådgivning från utomstående parter, något som stöds av Kirby och Kings undersökning 
bland mindre företag i Storbritannien. Undersökningen visar att företagen ofta använder 

                                                   
50 Regler om revisorer och revision, 267 
51 RS Revisionsstandard i Sverige 2002. (Stockholm: FAR förlag AB, 2002), 24 
52 Ibid, 7 
53 Ibid, 8 
54 Samlingsvolymen 2007 del 2,  11 
55 Svanström, T, “Revisorn som rådgivare,” 7 
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sig av de rådgivningstjänster som erbjuds på marknaden och att revisorerna är en viktig 
del i företagens utveckling56.  
 
Rådgivningen kan ges både till klienter som redan är knutna till revisorn eller till 
utomstående företag. Det som är viktigt vid rådgivningen till en klient är att revisorn måste 
tänka på att det inte får uppstå någon risk för att revisorns opartiskhet eller att revisorns 
oberoende skadas. Därför är det viktigt att revisorn som utför denna typ av rådgivning är 
noga med att följa de lagar som finns. Det är i första hand revisorslagen som hanterar 
detta, revisorslagen säger i korthet att om en revisor varit rådgivande i en fråga som sedan 
hanteras i revisionsuppdraget ska revisorn frånsäga sig uppdraget Är det däremot fråga om 
rådgivning till ett fristående verksamhet så kan revisorn gå lite djupare in i verksamheten, 
men även här så bör revisorn tänka på att handla etiskt.57  
 
Innan en revisor kan ta på sig ett revisionsuppdrag måste denne ställa sig några frågor för 
att försäkra sig om att inget kan hota dennes opartiskhet och självständighet. Detta regleras 
i revisorslag 20 §. Den så kallade analysmodellen hjälper revisorn att avgöra huruvida han 
kan ta på sig uppdraget och är en av de viktigaste delarna för en revisor att iaktta inför 
varje nytt revisionsuppdrag. Modellen är uppbyggd i flera steg för att avgöra vilken typ av 
uppdrag revisorn har och om det finns någon risk att han inte skulle vara lämplig att utföra 
uppdraget.  Det finns fem omständigheter som revisorn måste vara uppmärksam på och 
skulle någon av dessa fem punkter stämma in så måste revisorn avsäga sig uppdraget.58 
 

• Egenintressehotet: Har revisorn något eget ekonomiskt intresse i verksamheten? 
• Självgranskningshot: Om revisorn själv eller någon annan i revisonsgruppen har 

gett råd till klienten gällande en revisionsfråga som sedan ska granskas. 
• Partställningshotet: Har revisorn företrätt företaget i någon rättslig process eller 

annat ekonomiskt intresse? 
• Vänskaps-/förtroendehotet: Finns det en personlig relation mellan revisorn och 

den som ska granskas? 
• Skrämselhotet: Finns det några hot mot revisorn från den som ska granskas eller 

blir han utsatt för yttre påtryckningar? 
 

Utöver detta finns även en generalklausul som behandlar övriga hot mot revisorns 
oberoende. Efter att analysen är genomförd ska resultatet dokumenteras för att revisorn vid 
ett senare tillfälle, om det skulle behövas, ska kunna styrka att han vid revisionstillfället 
var opartisk och självständig.59 
 
Sedan 2007 finns nya skärpta bestämmelser angående revisorns jäv samt byråjäv angivna i 
aktiebolagslagen 9 kap 17 § och i revisorslag 17 §. Byråjäv föreligger om den påskrivande 
revisorn är verksam vid samma revisionsbyrå som sköter företagets redovisning. I Sverige 
gäller detta endast för företag som är av allmänt intresse på grund av storlek, antalet 

                                                   
56 Kirby, D.A och S.H King. ”Accountants and small firm development: Filling the expectation gap”. The 
Service Industries Journal, vol. 17, nr. 2, 1997: 297, 301-302  
57 FARs revisionsbok 2004, 107-108 
58 Ibid, 86 
59 Ibid, 426 
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anställda eller verksamheten. Dessa företag ska uppfylla två av kriterierna 50/25/5060.  I de 
fall där företagen inte uppfyller dessa krav kan alltså revisorn både fungera som rådgivare 
och påskrivare. 
 

3.1.4 Relationen mellan revisorn och dess klient 
 
Relationen mellan en revisor och dess klient växer fram under några år och enligt 
Scanzoni (1979) kan detta beskrivas i fem faser. Början på relationen benämner han som 
medvetenhet, nästa fas är upptäckandet, i vilken parterna börjar utforska varandra. Här 
tittar parterna även på vad ett samarbete skulle kunna innebära. Nästa fas är expansion, i 
vilket det nu finns en tillit och klienten är i denna fas villig att låta revisorn ta del av 
information om företaget och dess verksamhet som kan vara konfidentiell. Fjärde fasen är 
engagemang, nu är både revisorn och klienten nöjda med samarbetet och risken att någon 
utav dem skulle vilja bryta samarbetet är liten. Sista fasen i relationen kallar han för 
upplösningen, i denna fas nås när varje enskild part börjar diskutera kring samarbetet och 
om eventuella missnöjen har uppstått, här förhandlar man antingen om hur fortsättningen i 
relationen ska vara eller så bryter man sitt samarbete. Det är alltså engagemang fasen som 
är den som eftersträvas, där känner sig både klient och revisor säker i sin roll och det är i 
denna fas relationen måste vara för att det ska kunna uppstå ett långvarit samarbete mellan 
revisor och klient.61 
 
Innan revisorn accepterar ett uppdrag från en klient bör denne skaffa sig 
bakgrundsinformation om verksamheten för att skapa sig en uppfattning om företaget och 
få ett beslutsunderlag till beslut om revision går att genomföra eller inte. 
Bakgrundsinformationen kan lätt hämtas från myndigheter som skatteverket och 
kronofogdemyndigheten. I RS 310 Kunskap om verksamheten finns inhämtningen och 
användningen av informationen reglerad.  
 
Det finns ett flertal undersökningar från bland annat USA som säger att klienterna tror sig 
kunna styra vad revisorn skriver i sin rapport, däremot inte sagt att så är fallet. Det som 
ligger bakom detta är forskning som inriktat sig på hur relationen, klient och revisor 
påverkar revisorns oberoende. Det har visat sig att klienterna tror sig kunna vinna en 
diskussion mot sin revisor om revisorn och klienter har haft ett kort samarbete. Att det är 
så beror på att kostnaden för att bygga upp relationen är störst första året och detta är något 
som revisorerna sedan tjänar tillbaka under de kommande åren, alltså kan det uppfattas 
som att det under det första året är lättare att påverka sin revisor för att den då är rädd att 
förlora uppdraget och därmed förlora pengar.62  
 
Tidigare forskning inom området säger att det är beroende på hur klienten uppfattar sin 
relation till revisorn som de bestämmer hur hårt de ska pressa för sin ståndpunkt. Hur 
klienterna lägger upp sin strategi beror på ett flertal faktorer, så som hur viktig de tror sig 

                                                   
60 Prop. 2005/06:97,  21- 
61 Svanström, T, “Revisorn som rådgivare,” 9 
62 Iyer, V.M och D.V Rama. ”Clients expectations on a audits judgment: a Note”. Behavioral Research in 
Accounting, vol. 16 (2004): 65. 
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vara för revisorsfirman och deras tidigare samarbete samt vilket relation de anser sig ha till 
revisorn och även längden på denna relation. 
 
Det uppstår ofta förhandlingar mellan revisorn och klienten kring de ”grå zonerna” med 
detta menas de områden som utan att det kan anses som bedrägeri eller fusk kan rubriceras 
under olika namn63. Detta för att det för klienten kan vara lättare att bokföra under den ena 
posten, eller att slå samman vissa poster för att det inte ska gå att kunna se direkt exakt vad 
som till exempel betalats ut i lön till olika huvudpersoner64. 
 
Ett problem som uppstår då revisorn och dess klient har en långvarig relation är att 
revisorn riskerar sitt oberoende. För att revisorn ska kunna göra en så korrekt bedömning 
som möjligt av klienten så måste detta göras oberoende. Här uppstår det då problem 
eftersom att revisorn måste för att kunna göra en så bra revision som möjligt ha ett nära 
samarbete med sin klient.65  
 
Det är mycket liten risk att ett stort företag skulle kunna påverka sin revisor att modifiera 
sin revisionsberättelse. Om en oren revisionsberättelse skulle ges har revisorn mer att 
förlora på detta än om han skulle förlora sin klient.66 
 

3.1.5 Tystnadsplikt 
 
Revisorn har tystnadsplikt gentemot sin klient, detta betyder att han inte får föra vidare 
någon information om företaget förutom den som finns upptagen i revisionsberättelsen. 
Det finns dock undantag och detta är på bolagsstämman där revisorn istället har 
upplysningsplikt och är skyldig att svara på frågor, detta så länge det inte finns en 
väsentlig risk att företaget kan få en stor skada av detta. Det finns även några som revisorn 
är skyldig att lämna upplysningar om företaget till och dessa är till exempel en medrevisor, 
särskilda granskare eller om det skulle vara ett företag som gått i konkurs, även 
konkursförvaltaren. Skulle företaget vara föremål för en brottsundersökning är revisorn 
även i detta fall skyldig att lämna upplysningar om företaget. Skulle det vara så att det 
enligt revisorn finns en misstanke om brott i företaget så är revisorn i vissa fall skyldig att 
anmäla detta till åklagaren. Tystnadsplikten är ett måste för att revisorn ska kunna 
genomföra en bra revision, då ett företag inte är villigt att lämna ifrån sig information som 
skulle kunna lämnas vidare av revisorn i andra hand.67 Ett brott mot tystnadsplikten kan 
leda till att revisorn blir skadeståndsansvarig68. 
 

                                                   
63Iyer och Rama. “Clients expectations,”, 63 
64 Johansson, S-E, E Häckner och E Wallerstedt, Uppdrag revision, 54. 
65 Iyer och Rama. “Clients expectations,” 64 
66 Ibid, 65 
67 Fars revisionsbok 2004, 91 
68 Kedner, G. Aktiebolagslagen med kommentarer, 168 
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3.2 Förväntningsgapet 
 
Som tidigare nämnts uppkommer förväntningsgapet då klienter, intressenter och 
revisorerna inte arbetar på samma våglängd utan ställer felaktiga krav och förhoppningar 
på varandra. Många studier har gjorts om förväntningsgap där flera olika teoretiska 
definitioner förekommit bland annat av Liggio och av the Cohen Commission under 1970-
talet69. Den som blivit mest välkänd är emellertid Porters definition som arbetades fram 
under 1990-talet. Enligt Porter bör förväntningsgapet definieras som ”gapet mellan 
allmänhetens förväntningar på revisorerna och revisorernas åstadkomna prestation” 70. 
Detta gap uppkommer enligt Porter till följd av:  
 

• Intressenternas förväntningar på vad revisorerna ska göra mot vad det är möjligt 
för revisorerna att faktiskt göra. 

• Vad intressenterna rimligtvis kan förvänta sig att revisorernas ska uppnå mot vad 
revisorerna vet att de ska uppnå. 

 
Förväntningsgapets existens har bekräftats av flertalet genomförda studier, bland annat av 
en studie genomförd i Singapore av Best, Buckby och Tan där man fann bevis för att det 
existerar ett förväntningsgap inom flera områden av revision71. Flera liknade studier har 
ägt rum ibland annat Storbritannien, Libanon och USA.  
 
Det befintliga förväntningsgapet, både inom revision men även i vardagslivet, kan delvis 
förklaras av socialpsykologiska teorier angående bland annat fördomar och 
grupptillhörigheter. Enligt Bauman har människan en tendens att dela in samhället i 
grupper: Vi och Dem. Till gruppen Vi räknas de vi känner och tillhör på olika sätt, det kan 
vara yrkesklassificering eller till följd av sportutövande. I Dem-gruppen räknar vi de 
grupper vi inte kan eller vill ha någon tillhörighet till. Följden av gruppindelningen blir att 
vi har svårt att förstå oss på den grupp vi inte tillhör utan vi har lätt att generalisera vad 
som händer i den andra gruppen.72 Generaliseringen leder till att vi får en uppfattning om 
vad som är rätt och som vi tror på trots att inga bevis för att det skulle vara så finns.  
 
Den nämnda gruppindelning kan kopplas ihop med de fördomar som vi människor oftast 
bär på. Socialpsykologen Allport menar att fördomar uppkommer för att vi människor 
tycker/tror att vi har tillräckligt med fakta för att kunna döma någon eller något. Enligt 
Allport har dessa fördomar utvecklats utifrån egna erfarenheter men består också av svaga 
minnen blandat med vad personen i fråga hört i andra hand och av egna slutsatser som inte 
alltid återspeglar verkligheten korrekt, det kan alltså handla om missförstånd.73 Vi tror att 

                                                   
69 Koh , H.C och E-S Woo. “The expectation,” 147 
70 Porter, ”An empirical study,” 50 
71 Best, P, S Buckby och C Tan. “Evidence of the audit expectation gap in Singapore”. Managerial Auditing 
Journal, vol. 16, nr. 3 (2001): 141 
72 Bauman, Z och T May. Att tänka sociologiskt. (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2004), 47-53 
73 Gaines, S.O Jr och E.S Reed. “Prejudice. From Allport to DuBois”. American Psycologist, vol. 50, nr. 2 
(1995): 97-98  
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fördomarna och viljan att dela in samhället i grupper leder till att öka avstånden och 
minska förståelsen för varandra eftersom kommunikationen är bristfällig dem emellan.  
 
Förväntningar på människans roll i samhället uppkommer enligt Angelöw och Jonsson via 
socialisation som börjar tidigt i livet och påverkas av våra värderingar. Värderingarna får 
vi bland annat via vår uppväxt, massmedia och den politiska sfären. Dessa så kallade 
rollförväntningar värderas positivt eller negativt beroende på hur personens beteende 
överensstämmer med de uppställda förväntningarna. Angelöw och Jonsson menar också 
att en rollkonflikt både socialt och i arbetslivet inte är ovanligt då förväntningarna är 
felaktiga. Denna konflikt kan ställas i förhållande till klienterna som inte förstår vilken roll 
revisorn har och därför har orimliga förväntningar.74 Om en konflikt uppstår tillföljd av 
förväntningsgapet kommer även relationen mellan parterna att påverkas anser vi . 
 
I vårt fall menar vi att revisorerna är en mindre grupp (Dem) som många utomstående inte 
har någon insyn i och därför inte vet vad deras arbete går ut på. Allmänheten (Vi), det vill 
säga aktörerna i intressentmodellen, har förutfattade meningar om vad de gör och hur de 
uppträder, vilket i stor utsträckning leder till att vi förväntar oss att de ska kunna granska 
all information i företagen och agera som en sorts moralisk polis så fort minsta 
varningstecken framträder75.  
 
För att minska det befintliga förväntningsgapet måste allmänhetens förståelse för 
revisorernas roll och revisionens betydelse och begränsningar förbättras, med mer kunskap 
och öppenhet skulle skuldläggningen av revisorerna kunna minskas.76 Enligt bl.a. FAR, 
Koh och Woo bör förväntningsgapet angripas från två olika håll för att en minskning ska 
ske. Man bör informera intressenterna om vad revisionen innefattar, vilka lagar som gäller 
och vara tydligare i sin yrkesroll för att undvika missförstånd. Dessutom bör revisionen 
förbättras kvalitetsmässigt och utvecklas för att bli enklare att förstå.77 78 Andra forskare 
menar att revisorsyrket måste utvecklas för att få någon lösning på problemen med 
förväntningsgap79. 
Kritik har riktats mot den ständiga utvecklingen av revisionen, som man anser inte alltid är 
till det bättre utan ibland ger krångligare regler för revisorn, vilket i sin tur leder till att 
allmänhetens kunskaper blir mindre. Ett steg i rätt riktning kan vara de nya internationella 
reglerna som är tänkta att användas i många länder för att underlätta förståelsen för 
redovisning över gränserna.  
 

3.3 Kommunikationsmodeller 
 
För att förklara hur ett meddelande går från sändaren och når mottagaren används olika 
typer av kommunikationsmodeller. Den enklaste modellen för att förklara detta är linjär 

                                                   
74 Angelöw, B och T Jonsson. Introduktion till socialpsykologi. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 31-35 
75 Svanström, T, “Revisorn som rådgivare,” 9 
76 Epstein, Mark J och M.A Geiger. ”Investor views,” 64-66 
77 Koh , H.C och E-S Woo. “The expectation,” 149-152 
78 FARs revisionsbok 2004, 112 
79 Kirby, D.A och S.H King. ”Accountants and small,” 301-303 
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och kan sammanfattas som att sändaren skickar ut sitt meddelande till en kanal som i sin 
tur skickar meddelandet vidare till mottagaren80.  

 
Figur 2: Linjär kommunikationsmodell 

Stegen mellan sändaren och mottagaren kan dock drabbas av störningsmoment utifrån som 
gör att meddelandet inte kommer fram i sin ursprungliga form81. Den enkla linjära 
modellen förklarar inte hur meddelandet uppfattas av mottagaren vilket leder till att man 
inte kan vara säker på att sändarens intentioner nått fram till mottagaren.  
 
Utifrån den enkla linjära modellen utvecklade Schramm under mitten av 1900-talet flera 
kommunikationsmodeller där han förklarar hur kommunikationen mellan sändaren och 
mottagaren kodas, avkodas och uppfattas. Schramm lade till en ny komponent till 
modellen, nämligen feedback för att förklara hur ett meddelande tolkas82.  
Den av Schramms modeller vi vill använda oss av visar hur sändaren skickar ett 
meddelande till mottagaren (se figur 3). När meddelandet når mottagaren avkodar och 
tolkar mottagaren budskapet för att sedan skicka tillbaka den uppfattade informationen till 
sändaren. Genom att göra detta kan kommunikationen kontrolleras och korrigeras till dess 
att mottagarens uppfattning stämmer överens med sändarens intentioner och inga 
missförstånd kan uppstå.  
 
 

                                                   
80 Windahl, S och B Signitzer. Using communication theory: an introduction to planned communication. 
(London: SAGE Publications, 1992), 71 
81 Severin, W.J och J Tankard Jr. Communication theories: origrins, methods, and uses in the mass media 
(New York: Longman Publishing Group, 1992), 39 
82 Ibid, 46-47 
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Figur 3: Schramms kommunikationsmodell:  Omkonstruerad modell från Communication theories: Origins, 
Methods, and Users in The Mass Media, New York: Longman Publishing Group 1992, s 47 

 
För revisorsprofessionen är kommunikation en stor del av det dagliga arbetet både med 
klienter, deras intressenter och med sina egna kollegor. Enligt Smith bör revisorerna kunna 
uttrycka sig tydligt i både tal och skrift samtidigt som man måste vara uppmärksam på vad 
det är klienterna vill ha, för att undvika missförstånd med klienter och intressenter. Innan 
man kan utveckla dessa egenskaper är det viktigt att man förstår sig på 
kommunikationsprocessen för att kunna identifiera vad det är som behövs i olika specifika 
situationer. Smith menar också att det inte bara är viktigt att kunna uttrycka sig till 
klienterna utan även också till sina kollegor för att de redovisnings- och revisionsarbeten 
som utförs i grupp ska bli så effektiva som möjligt.83 
 
Sett ur revisorernas synvinkel anser vi alltså att kommunikation och därmed också 
kommunikationsmodellerna är en viktig och mycket användbar komponent i arbetslivet. 
För att skapa bra relationer med klienterna måste de vara bra på att förmedla sina avsikter 
så att ingen information till klienterna försvinner på vägen. Om informationen kring 
arbetet inte fungerar på rätt sätt kommer klienterna, med största sannolikhet, uppleva att 
deras förväntningar inte infriats och en spricka i relationen kommer att uppstå. Därför är 
det viktigt för revisorerna att kunna förmedla sina intentioner och få veta om dessa 
uppfattats korrekt av klienterna. 
 

3.4 Teoretisk sammanfattning 
 
De grupper som har nytta av det jobb revisorn gör är företaget ägare, företagsledning, 
kreditgivare, leverantörer, anställda, kunder och staten/kommunen. Alla dessa grupper 
sammanställs och deras nytta beskrivs i den så kallade intressentmodellen.  

                                                   
83 Smith, G. ” Communication skills are critical for internal auditors”. Managerial Auditing Journal, vol. 20, 
nr. 5, (2005): 513-519 
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Revisorernas yrkesroll kan delas upp i två delar: de ska dels agera som rådgivare till 
företag och dels utföra revisioner. Som rådgivare måste revisorn tänka på sitt agerande och 
följa den lagstiftning som finns för att ingen risk för att oberoendet och opartiskheten ska 
påverkas. För att försäkra sig om att detta inte ska hända använder revisorerna sig av den 
så kallade analysmodellen.  
I rollen som vald revisor har revisorerna som uppgift att granska bolagets årsredovisning 
och bokföring. De måste lämna en revisionsberättelse där uttalanden om bland annat 
bolagets resultat- och balansräkningar finns med. Revisionsberättelsen tillsammans med 
revisionen finns till för att ge hög tillförlitlighet, dock är en revisionsberättelse ingen 
absolut försäkran om att allt är rätt eftersom revisorn inte har möjlighet att granska alla 
transaktioner.  
 
Relationsprocessen mellan revisorn och klienten kan sammanfattas i fem olika faser där 
fas ett beskrivs som medvetenhet. Fas två behandlar den tidpunkt då parterna börjar 
utforska varandra och kallas upptäckandet. I fas tre som kallas expansion har en 
tillförlitlighet mellan parterna byggts upp och revisorn får ta del av klientens 
företagsinformation. Den fjärde fasen, engagemang, kännetecknas av att båda parterna är 
nöjda med samarbetet. Fas fem kallas för upplösningen och det är nu eventuella missnöjen 
framkommer.  
 
När intressenter ställer felaktiga krav på revisorerna uppstår ett förväntningsgap mellan 
dem. Gapet kan förklaras av bristande information, förutfattade meningar, fördomar och 
gruppindelningar i samhället. För att överbygga detta gap krävs bland annat bättre 
kommunikation mellan parterna samt en förändring av attityder. 
 
För revisorer är kommunikation en viktig del av yrkesrollen och för att förklara hur 
informationen går från sändaren till mottagaren använder man sig av så kallade 
kommunikationsmodeller. 
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KAPITEL 4: PRAKTISK METOD 
 

Under detta kapitel presenteras hur undersökningens urval, intervjufrågornas 
konstruktion och intervjuerna gått tillväga. Här kommer även tillgängligheten till 
intervjugrupperna att visas för läsaren. Kapitlet behandlar också problem och kritik mot 
den valda undersökningsmetoden. 

 
 

4.1 Urval 
 
För att få en så bra studie som möjligt tyckte vi att det krävdes en nära studie av 
revisorerna deras klienter samt intressenterna. För att lyckas med detta på bästa sätt så 
gjorde vi sex djupintervjuer uppdelat mellan de tre målgrupperna. Att vi valde att göra 
djupintervjuer beror på att vi tyckte oss behöva mer djupgående information istället för en 
stor mängd information som är relativt ytligt. För att kunna göra några antagande baserade 
på vår studie så krävs alltså en mer innehållsrik information. Urvalet valde vi att göra 
genom att titta på komponenterna i intressentmodellen för att se vilka som har nytta av 
revisionen. Av dessa valde vi ut företagsledning (företaget) och kreditgivarna att använda 
oss av i undersökningen. Valet föll på dessa eftersom det framför allt är mellan företaget 
och revisorn som informationen kommuniceras och kontakten mellan dessa är tät. Vad 
beträffar kreditgivarna ville vi använda oss av en, för företaget, viktig intressent som 
spelar stor roll för företaget fortlevnad och tillväxt. För att få ett så rättvisande resultat som 
möjligt så valde vi att gör två intervjuer med revisorer samt två intervjuer med klienterna 
och två med intressenterna.    
 
Urvalet för kreditgivare gjordes genom att vi först valde att endast använda oss av banker i 
Umeå som vi listade upp. Utifrån denna lista valde vi sedan ut två av bankerna. När vi 
valde ut företagen som skulle vara med tittade vi på de företag vars verksamhet bedrevs 
som aktiebolag. Detta för att alla aktiebolag i Sverige omfattas av revisionsplikten och 
därför att skyldiga att använda sig av en revisor. Företagen skulle ligga i Umeå för att vi 
begränsat våra tre populationsgrupper till Umeå kommun. 
 
Eftersom vårt problem rör revisorernas relation till klienter och intressenter ansåg vi att 
deras synpunkter i frågan bör belysas. Det är också de som utför revisionen, vilken är den 
komponent som hela intressentmodellen bygger på (se figur 1) alltså är det viktigt att ta 
med dem som grupp. För att få revisorernas syn på vårt problem ville vi använda oss av 
två revisionsbyråer för att se om deras synsätt skiljde sig åt. Vi valde att inte ta med 
enmansbyråer i urvalet eftersom de inte kan erbjuda och utföra alla redovisnings- och 
revisionstjänster.  
 
Sättet vi valt ut intervjuobjekten på baseras på ett icke-sannolikhetsurval som kallas för 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet kan sammanfattas som att man använder sig av 
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de personer som för tillfället råkar vara tillgängliga för forskaren84. En annan orsak till att 
vi valt ett bekvämlighetsurvak var att det var viktigt för oss att vi fick tag på rätt person, en 
person som är insatt i ämnet och kan svara på våra frågor. Därför var det lättare för oss att 
välja vilka vi skulle intervjua istället för att till exempel lotta ut vilka som skulle tillfrågas. 
 

4.2 Access och bortfall 
 

Accessen upplever vi som god då inga av de frågor vi ställde kunde upplevas som känsliga 
för intervjupersonerna. Alla intervjupersoner var enligt oss ärliga och hade i förväg 
funderat över de frågor som vi ställde. 
 
Då vi tillfrågade de olika grupperna om deras möjlighet att delta i undersökningen skiljde 
sig tillgängligheten åt för de olika grupperna. De klienter vi tillfrågade ställde båda upp 
direkt utan några problem. Vad beträffar intressenterna var tillgängligheten inte lika bra. 
Den första intressenten vi tillfrågade ställde upp direkt medan det tog lite tid innan vi 
hittade ytterligare en som kunde ställa upp på en intervju, dock ändrades 
intervjutidpunkten flera gånger av intressenten på grund av tidsbrist. Vi tillfrågade totalt 
tre intressenter varav en inte ville ställa upp. Anledningen till att det tog lång tid att få tag 
på intressenterna var att de var svåra att få kontakt med på grund av deras arbete där de 
ofta var upptagna med kundmöten.  
 
Även tillgängligheten av revisorerna var något begränsad. Av de revisorer vi tillfrågade 
tackade de tre först tillfrågade byråerna nej på grund av tidsbrist inför bland annat 
årsboksluten. Utmärkande för de som inte kunde ställa upp var att det var små byråer med 
ett mindre antal revisorer att tillgå. De efterföljande två tillfrågade revisionsbyråerna 
kunde ställa upp på intervjuer. Revisionsbyråerna fick information kring vad uppsatsens 
undersökning skulle handla om och gav oss därefter lämpliga personer att intervjua. 
 

4.3 Intervjumanualernas utformning 
 
När vi utformade frågorna till de olika intervjuerna tog vi hänsyn till att de olika 
gruppernas roll och ställning till revisionen skiljer sig åt. Vi gjorde därför tre olika 
intervjumanualer (se bilaga 1) med liknande frågor, frågorna var dock omformulerade för 
att passa in på den tillfrågade populationen.  
 
Intervjumanualerna är semi-strukturerade och de frågor vi använt arbetades fram med 
hjälp av den teori vi valt att använda oss av och vi valde att använda oss av öppna frågor. 
De öppna frågorna tog vi med för att få intervjuobjektet att utveckla sina svar och på så 
sätt få ut så mycket information som möjligt. Detta gav oss även möjlighet att vid behov 
ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Den första frågan i varje intervjumanual var en 
kontrollfråga för att försäkra oss om att den person som intervjuades var rätt person till vår 
undersökning. De övriga frågorna vi tog med behandlade kontakten, relationen, 
informationen och förväntningar mellan revisorn och klienten/intressenten.  
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Frågorna skickades ut i förhand till intervjupersonerna så att de i lugn och ro skulle kunna 
läsa igenom dem och tänka igenom sina svar innan intervjutillfället. 
 

4.4 Intervjutillfällena 
 
Fem av intervjuerna genomfördes i slutet av november och under de två första veckorna i 
december. Den sjätte intervjun skiljde sig åt från de andra på grund av att intervjupersonen 
i fråga var tvungen att ställa in det personliga mötet på grund av oförutsedda förhinder i 
arbetet. Intervjupersonen gav oss istället svar på våra intervjufrågor skriftligen.  
Innan vi börjat intervjuerna har vi frågat om vi fick spela in intervjupersonernas svar och 
ingen av intervjupersonerna har haft några problem med detta. Vi tycker heller inte att de 
påverkades av att ha en bandspelare framför sig utan verkade avslappnade och svarade 
utan problem på våra frågor.  
I slutet av varje intervju upprepades den information vi gett via telefon att klienternas svar 
kommer att behandlas och framställas konfidentiellt.  
 
I tabellen nedan visar vi varje intervjus längd, när de utfördes, hur stämningen var under 
intervjuerna samt med vilken typ av intervjuperson vi träffat. I tabellen visas också vilket 
fingerat namn vi tilldelat personerna. 
 
Datum Intervjugrupp Tidslängd Intervjuplats/atmosfär Fingerat namn 
071129 Intressent 20 minuter Arbetsrum/avslappnat Intressent A: Anita 
071129 Klient 20 minuter Arbetsrum/avslappnat Klient B: Berit 
071130 Klient 25 minuter Avskiljd del i 

affärslokal/avspänt 
Klient A: Asta 

071207 Revisor 20 minuter Konferensrum/lättsam Revisor A: Arne 
071211 Intressent 20 minuter Arbetsrum/lugnt Intressent B: Bo 
071212 Revisor ------------- Skriftliga svar Revisor B: Björn 

 
Tabell 1: Sammanställning av undersökningens intervjutillfällen 

De personer som vi intervjuat har varit väldigt avslappnade och uppträtt som att de är vana 
vid att bli intervjuade. Alla har uppträtt professionellt och varit välförberedda inför 
intervjuerna vilket gjort att intervjuerna fungerat smidigt. Vid två intervjutillfällen har vi 
blivit erbjudna en kopp kaffe.  
 

4.5 Fingerade namn 
 
När vi utförde våra intervjuer bestämde vi oss för att låta alla intervjupersonerna vara 
anonyma. Detta för att vi ville få så ärliga svar som möjligt och vår åsikt är att detta 
uppnås genom att låta intervjupersonerna vara anonyma. För att underlätta för läsaren har 
vi valt att använda fingerade namn på våra intervjupersoner istället för bara en beteckning. 
Varje namn börjar med en beteckning som förklarar intervjupersonens roll. Det vill säga 
intressent, klient eller revisor följt av det fingerade namnet (se Tabell 1). Detta för att det 
lätt ska gå att se vilken grupp som kommit med de olika svaren.  
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I de fall som intervjupersonerna angett namn på företagen de antingen jobbar på, andra 
företag eller personnamn har vi valt att fingera dessa och använda oss av beteckningen NN 
för att inte på något sätt avslöja vem intervjupersonen är eller refererar till.  

4.6 Metodkritik 
 
Då undersökningens intervjuer genomförts hade vi redan innan bestämt hur vi skulle 
presentera oss för intervjupersonerna, detta är dock ingen garanti för att alla presentationer 
blivit exakt lika. Då inte alla presentationer blivit lika kan vi ofrivilligt ha påverkat 
intervjupersonerna i någon grad som i sin tur påverkat deras svar. Vi tror dock att den 
påverkan varit liten och att intervjupersonerna vetat vad intervjun skulle handla om 
eftersom vi presenterat detta både på telefon och per e-post. De hade dessutom fått 
frågorna i förhand vilket gjort att de kunnat förbereda sig på ett bra sätt. 
Intervjupersonerna var dessutom vana att blir intervjuade och det ser vi som en fördel då 
risken för att de skulle bli nervösa och svara felaktigt minskade. 
 
Vår kvalitativa undersökning med sex intervjuer kan vara något begränsad då vi endast har 
två intervjuer per grupp, detta kan göra att svaren blir missvisande om någon felkälla 
skulle finnas med i urvalet. Eftersom en intervju blev inställd och därför inte genomfördes 
på samma sätt som de andra kan svaren i detta fall vara annorlunda. Dock anser vi att 
personen i fråga förstått innebörden i frågorna och haft tid att formulera sina svar för att få 
fram sina åsikter. Dessa svar kan också vara mer rättvisande eftersom vi författare inte 
påverkat intervjupersonen med vår närvaro och därmed inte stressat fram något svar som 
skulle kunna vara felaktigt. En begränsning är dock att vi inte kunnat ställa några 
följdfrågor.  
 
De klienter vi träffat och intervjuat tycker inte att de upplevt några skillnader i 
förväntningar vilket kan lett till att de har haft svårt att relatera till problemet och pågrund 
av detta inte kunde svara utifrån deras egen erfarenhet utan bara gissa. Detta kan gett oss 
ett mer allmänt svar på våra frågor som baseras på deras uppfattning som i detta fall kan 
uppkommit till följd av påverkan av yttre faktorer.  
 
När vi genomförde analysen av vår studie stötte vi på ett problem, detta var att det ibland 
var svårt att skilja på vad som skulle höra till förväntningarna och vad som hör till 
relationen, då gränsen mellan dessa är svår att definiera. Detta kan för läsaren vara viktigt 
att vara medveten om. 
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KAPITEL 5: EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel kommer resultatet från undersökningen att sammanställas och presenteras 
tillsammans med den analys som genomförts. Analysens svar kommer att kopplas samman 
med den teori som presenterats i kapitel 3.  
Svaren i studien och den analys som gjorts kommer först att presenteras indelat i våra tre 
målgrupper: intressenter, klienter och revisorer för att sedan jämföras med varandra. 

 
 

5.1 Analys av klienterna 
 
För att vara säkra på att vi verkligen intervjuade de personer som hade kunskap om vårt 
ämne så var den första frågan viktig, genom den fick vi veta vilken position personen hade 
i företaget. Båda klienterna som vi har intervjuat är väl införstådda i företagens ekonomi 
och hur företagets relation till revisorn ser ut. Båda är även delägare i de företag som de 
arbetar i. Båda företagen sköter sin bokföring själva men företag B har en revisor som 
kommer en gång om året och gör bokslut samt en revisor som sköter revisionen. 
 

5.1.1 Relationen 
 

”ja den är väl bra, han brukar komma när det är revision”  
 
Båda våra intervjupersoner hade nästan samma beskrivning av sin relation till revisorn. 
Det ena företaget, företag B, hade nyligen bytt revisor, men innan detta haft samma revisor 
sedan de startat sitt företag. När det gäller deras kontakt med revisorn så använde företag 
A sig av samma revisor till både revision och konsultation, de tyckte att det var lätt att få 
kontakt med sin revisor och att det bara var att ringa om de hade några frågor eller 
problem av ekonomisk sort.  Kopplar vi detta till vår teori tycker vi att det här finns en risk 
för revisorns oberoende, revisorn har under ett tiotal år arbetat för företaget och gett både 
konsultationer samt att han sedan utfört företagets revision. Revisorn hjälper även ägarna 
med att skjuta upp deras personliga deklarationer för att dessa ska kunna slutföras efter 
företagets bokslut är klart. Företag A uppfyller alltså inte kriterierna för 50/25/50 regeln, 
då hade detta inte varit möjligt, då ett företag som uppfyller detta inte får använda sig av 
samma revisor till både revision och konsultation utan revisorn skulle då ha gjort sig 
skyldig till byråjäv. Däremot är det som teorin om den valda revisorn i ett mindre företag 
säger att revisorn verka rådgivande och ändå tillåts att utföra företagets revision. 
 
Eftersom klientföretag A har en så pass nära relation till sin revisor tycker de att det är bra 
när han kommer med råd om förbättringar. Enligt den teori vi använt oss av kallas det 
stadium som Astas företag och deras revisor är i för engagemangsfasen, i denna fas är 
båda parterna nöjda med samarbetet och ingen av dem funderar på att bryta samarbetet. Då 
företaget nyligen genomgått en stor förändring i sitt kundunderlag, har revisorn råd som 
hjälpt företaget växa med utvecklingen. Asta förklarade det som att han hjälpt dem att bli 
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mindre stelbenta, med stelbenta menar hon då att företaget inte ska stå kvar på samma 
punkt och stampa utan våga förändra sig och inte vara rädd för att ändra i sin organisation. 
  
”och då har det nog hänt att vår revisor kanske har påpekat att nu ska ni minska personal 

antalet till exempel” 
 
Asta menar på att det är ju aldrig lätt att som ägare ta beslut om att avskeda eller förändra 
en personals anställning och då kan det vara skönt att revisorn kommer med råd och 
underlättar för sådana beslut. Det är en stor del av revisorns arbete att råda klienterna om 
hur de ska förvalta sitt bolag, i dagsläget utgör det som vi tidigare nämnt nästan hälften av 
revisionsbyråernas inkomster. Asta nämner att de självklart får betala för den 
konsultationstid som de använder men hon verkar nöjd med det upplägg de har.  
 
Klientföretag B använder sig av två olika revisorer från två olika firmor till konsultation 
och revision, de tycker sig ha bra kontakt med båda sina revisorer, men om det uppstår 
oklarheter vänder de sig i första hand till revisorn som upprättar bokslutet och inte till den 
reviderande. Här är risken för att revisorns oberoende ska vara i fara mycket mindre, 
särskilt med tanke på att den reviderande revisorn är så ny i företaget. 
 
Berit vars företag nyligen bytt revisor, tyckte inte att det var svårt att föra en 
problemdiskussion med sin nya revisor, här finns det enligt teorin, anledning att tro att 
Berit uppfattar det som att hon har ett bättre förhandlingsläge än med deras tidigare 
revisor. Då studier tidigare har visat att klienterna uppfattar det som om de i början av sin 
relation med revisorn har en bättre förhandlingspunkt. Detta på grund av att det är 
kostsamt för revisorn att starta nya relationer. Det kan också tänkas att eftersom de bytt ut 
sin gamla revisor då deras åsikter om hur revisionen skulle genomföras skiljdes åt och 
klienten inte kunde styra den dåvarande revisorn, eller föra en dialog kring problemet, 
redan i början av den nya relationen med revisorn är noga med att förtydliga sina 
önskemål om utförandet. Att en revisor inte kan granska hela verksamheten tas upp i vår 
teori, där nämner vi även skälen till detta, dels tidsmässigt och dels att det för klienten 
skulle bli allt för kostsamt. Det var just det skälet som Berit angav till varför de valde att 
byta ut sin gamla revisor. 
 
Stadiet som Berits företag och dess revisor är i skulle kunna tolkas som expansionsfasen, 
nu litar parterna på varandra och företaget är villigt att låta revisorn ta del av konfidentiell 
information om företaget, relationen har troligtvis ännu inte hunnit komma till 
engagemangsstadiet då relationen är relativt ny. Däremot är de i engagemangsfasen med 
sin andra revisor, den som hjälper dem att sammanställa bokslutet innan revisionen och 
som funnits med i företaget länge. Här har de hunnit bygga lite mer på relationen och Berit 
vet att om hon har frågor om något finns alltid denna revisor där som stöd. 
 

5.1.2 Förväntningar 
 
Båda klienterna uppfattar det som att informationen kring revisionen och revisorns arbete 
har varit bra, Asta som äger företag A säger att: 
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”Vi vet ju precis vad de gör egentligen, i och med att vi egentligen använder, vi använder 
ju revisorn som konsult när vi är i behov utav det och sen använder vi honom till, alltså att 

revidera.” 
 
Astas företag har använt samma revisor länge, detta tycker hon gör att de är säkra på sin 
revisors roll och därför inte har för höga förväntningar utan de vet precis vilka tjänster som 
revisorn tillhandahåller deras företag och vilka tjänster de behöver i företaget. Asta säger 
att deras revisor: 
 

”… är väldigt duktigt på att, om det är liksom förändringar, rena lagförändringar så 
upp… är han väldigt duktig på att upplysa om det så att, ja så att vi vet” 

 
Utifrån Astas svar tolkar vi det som att revisorn alltså är medveten om problemen med 
olika förväntningar och arbetar aktivt med att försöka förebygga detta. Revisorn är duktig 
på att kommunicera med företaget för att både hjälpa dem att göra rätt och öka deras 
förståelse för hans arbete. Detta kan enkelt kopplas ihop med Smiths teorier om 
kommunikation i revisorernas arbetsliv. Genom att kommunicera med sin omgivning ökar 
revisorn den allmänna förståelsen för hans arbete och han undviker att bli missförstådd. 
Det är även grunden till att relationen stannat kvar i engagemangsstadiet där båda parter 
måste känna sig säkra i sin roll för att samarbetet ska ha en chans att överleva. 
 
Eftersom att klienterna tycker att det finns sådan bra information kring revisorns uppdrag 
så anser de inte att det finns ett förväntningsgap mellan dem och deras revisor. Däremot, 
så hade företag B nyligen bytt ut sin revisor på grund av att de ansåg att han var för 
detaljerad i sin granskning, Berits beskrivning var: 
 

”Vi tyckte att han gick in i allt så djupt och letade 20 öre ungefär” 
 
Här har det enligt oss och vår teori uppstått ett förväntningsgap mellan revisorn och 
klienten, dock kanske inte det vanligaste gapet där det oftast är så att klienterna tror att 
revisorns arbete ska vara mer omfattande utan tvärtom. Klientföretaget B hade 
förväntningar på sin revisor att han skulle genomföra en revision och att denna inte skulle 
vara alltför detaljerad, detta mest på grund av kostnaden en detaljerad revision utgör för 
företaget. Revisorn däremot ville vara säker på att det inte fanns några fel i redovisningen 
och hade därför enligt klienten lagt ribban alldeles för högt. Detta ledde i sin tur till slut att 
klienten valde att byta ut den reviderande revisorn. Berit tyckte, som vi tidigare nämnt, att 
de fick bra information från revisorerna men någonstans har det uppenbarligen funnits 
brister i kommunikationen som lett fram till att förtroendet till den förre revisorn blivit 
förstört.  
 
Både Asta och Berit upplever inte att det finns förväntningsgap hos deras företag men de 
tror att de förhållanden där det skulle kunna uppstå hos dem är om de skulle vilja 
genomföra en utdelning som inte revisorn tycker att de borde göra. Asta trodde att det 
kunde uppstå skilda förväntningar i företag där man har mindre bra koll på sin ekonomiska 
ställning. Detta tror hon leder till att företagen inte vet något om de uppgifter revisorn 
granskar och därmed förväntar sig en helt annan typ av arbete.    
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Vi frågade våra klienter om hur de uppfattade intressenternas förväntningar på revisorn 
och revisionen. Här tyckte Asta att banken egentligen inte hade så mycket med det att 
göra, utan att de mest kunde komma med råd men inte begära att företaget skulle följa 
dessa. Hon ansåg inte heller att banken hade något att göra med hur revisorn utförde sin 
revision och att i deras fall hade inte revisorn någon kontakt alls med deras bank. Berits 
revisor sköter kontakten med banken automatiskt och skickar in företagets revision direkt 
till banken och det brukar inte vara några problem från bankens sida. 
 

5.2 Analys av intressenterna 
 
Båda intressenterna vi valt att intervjua arbetar på bank med kreditgivning till företag, för 
att vara säkra på att vi intervjuat rätt person fanns det först en kontrollfråga om personens 
funktion gentemot klienten.  
 

5.2.1 Relationen 
 
Anita tycker att de har en bra relation till revisorerna. Om det uppstår några frågor kring 
revisionen tycker inte hon att det är några problem med att få kontakt med revisorn och få 
frågetecknen utredda. Skulle det vara problem som uppstår innan eller efter revisionen så 
brukar de även då vara hjälpsamma. 
 

”Men sen är det ju aldrig några problem om vi då har några frågetecken att få reda på 
det vi vill veta.” 

 
Båda intervjupersonerna tycker att det finns bra information om revisorn och revisionen är 
bra. Båda har varit med i branschen länge och har ju under många år kommit i kontakt 
med revisorer och deras arbete, därför kan det vara svårt för dem att uttala sig kring 
informationen om hur revisorns arbete utförs eftersom att de vet av egen erfarenhet vad 
som revisorn utför och därför inte kan säga om det är på grund av erfarenhet eller för att 
de blivit informerade av revisorn att så här går det till. De är heller inte i behov av 
information kring revisorns uppgifter detta på grund av samma orsaker som ovan.  
 
Bo upplever även han att kontakten med revisorerna är smidig, däremot så påpekar han att 
revisorerna måste ha tillåtelse av klienten att lämna ut dessa utgifter till banken, vilket kan 
göra att kontaktvägen blir något krångligare och tar längre tid, men det brukar aldrig vara 
något problem med att till slut få informationen. Det Bo däremot efterlyser är utförligare 
information angående revisionen direkt, att det till exempel skickas med bilagor och dylikt 
som revisorerna har men som banken måste efterfråga för att få se. Anita däremot tycker 
att informationen från revisorerna är tillräcklig. Detta tycker hon även då hon i många fall 
måste ringa till revisorn och begära in mer uppgifter, vilket vi absolut tycker visar på att 
informationen är otillräcklig. Detta är något som Bo uttrycker tydligt genomgående under 
vår intervju. Han skulle gärna se att det mer detaljerade materialet som ligger bakom 
bokslutet skulle finnas bättre presenterat, till exempel vilka kostnader som ingår i vilka 
poster och så vidare. 
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Bo tar här upp en viktig aspekt, nämligen att revisorn är bunden av tystnadsplikt gentemot 
klienten. Revisorn får alltså inte lämna ut vilken information som helst om klientföretaget 
utan att ha fått medgivande att göra detta.  
 
Bo tycker att revisorerna är duktiga på att ta hänsyn till vad banken är intresserad av att få 
granskat men han tillägger dock att det återigen krävs att detta godkänns av klienterna. 
Däremot tycker inte Anita att det tas någon särskild hänsyn till bankens intressen samtidigt 
som hon tillägger att det som redan granskats i många fall är den information som banken 
tycker är viktigt att ta del av.  
 
På frågan om de tror att relationen mellan klienten och revisorn påverkar utförandet av 
revisionen svarar båda att de inte hoppas att detta ska påverka men att de inte kan vara 
säkra. Anita jämför detta med hennes relation till sina kunder. Hon menar att det är klart 
att det är lättare att ta ställning till olika frågor om kunskapen kring företaget är stort sen 
tidigare.  Utifrån detta utvecklar hon sen sitt svar och menar att hon ibland kan undra om 
revisorn verkligen är helt oberoende. Vi tror att det faktum att Anita känner så kan påverka 
hur hon ser på revisorns arbete. Problemen som intervjupersonerna tar upp bekräftas av 
teorin om revisorernas yrkesroll, risken ska dock minskas genom den analysmodell som 
revisorerna använder sig av innan de utför ett revisionsuppdrag. Det verkar dock som att 
intressenterna inte är medvetna om användandet av analysmodellen vilket leder till en 
förtroendekonflikt.  
 
” en revisor ska ju vara rådgivare till företaget också, så att dom bör ju ta initiativet om 

dom börjar få problem” 
 
Bo tar upp i sin intervju hur han tycker att revisorns roll även ska fungera som rådgivare åt 
företaget. Detta är ju en av revisorns två yrkesroller, att arbeta som rådgivare. Den 
rådgivning som Bo syftar på här är den rådgivning som den valda revisorn ger till det 
företag han reviderar. 
 
En annan fråga vi ville lyfta upp till diskussion här var om bankerna tyckte att det fanns 
någon risk för att revisionsarbetet skulle försämras om revisorn agerade som både 
rådgivare och reviderande revisor. Bo tyckte tidigare i intervjun att revisorn måste ta sitt 
ansvar även som rådgivare i ett företag, men på denna fråga så antydde han att om ett 
företag använde sig av samma revisor till båda delarna så fanns det nog en risk. Han tyckte 
att det var bättre om rådgivningen var separerad från revideringen och utlagd på olika 
revisorer. Anita tyckte att det var något individuellt som kunde variera mellan olika 
revisorer, men efter att hon tänkt efter en stund så medger hon att trots att det inte borde 
finns några tvivel om att revisorn handlar oberoende så kan det i en sådan situation 
ifrågasättas huruvida revisorn hamnar i en beroende ställning om så är fallet och att hon 
som kreditgivare, i sådana fall undrar över svaren hon får. 
 
Här kan vi återigen koppla till teori om analysmodellen, den är till för att revisorerna innan 
de åtar sig ett uppdrag ska kontrollera att de inte riskerat sitt oberoende och att det är etiskt 
rätt av dem att revidera företaget, även om de har haft en rådgivande roll tidigare i 
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företaget. Det är samtidigt en balansgång för revisorerna i detta läge för desto bättre 
kunskap de har om klienten som de ska revidera desto lättare är det för dem att veta var de 
ska söka efter felaktigheter. 
 
Det finns skillnader i intervjupersonernas svar, men det finns några grundläggande 
likheter. Båda anser att det går att kommunicera med revisorn kring företagen, och att det 
alltid går att få svar på frågetecken som kan uppkomma när de går igenom revisionen. 
Däremot så tolkar vi det som att eftersom all information som revisorn ger till intressenten 
måste godkännas av klienten innan, för att inte revisorns tystnadsplikt ska vara i riskzonen, 
så kan det vara en något tidskrävande process. Ingen av de intervjuade tyckte att det fanns 
någon brist i informationen om revisorns arbetsuppdrag utan de ansåg att de visste vad 
revisorernas arbete gick ut på. Däremot så skiljer de två intervjupersonerna sig åt när det 
gäller frågan om revisionens betydelse, Anita anser att det är viktigare för små företag 
medan Bo menar på att det är viktigare att få mer detaljer när det handlar om stora företag. 
Det tror vi beror på att Anita arbetade mer med små företag och såg hur viktigt det var för 
företagarna i de små företagen att vara insatta i sin ekonomiska situation och att detta var 
av stor betydelse för hur framtiden för dessa företag skulle se ut. 
 

5.2.2 Förväntningar 
 
Anita anser att revisorerna, utifrån hennes erfarenhet, lever upp till de förväntningar som 
banken som intressent ställer på dem. Hon säger att deras förväntningar är att revisorn ska 
ha granskat företagen enligt de regelverk som finns och att den revision som de lämnar in 
är ren. Enligt teorin så uppstår förväntningsgapet när intressenterna förväntar sig mer av 
revisorerna än det som de i verkligheten utför. I Anitas fall syns inget direkt 
förväntningsgap, här är det rätt klart att vad hon anser att revisorerna ska utföra är det 
samma som det utförda arbetet. Anita beskriver deras förväntningar så här: 
 

”Sen är väl vi medvetna om också att de inte kan gå in och räkna varenda pinal på ett 
lager för att veta att lagret faktiskt är värt så här mycket, men ändå att dom har en god 

bild av hur det ser ut och att dom utifrån det då har granskat det här” 
 
Anita lägger dock till att nu när revisionsplikten kommer att försvinna så hoppas hon, då 
banken fortfarande kommer att kräva in en revisionsberättelse av företagen för att de ska 
kunna få sin kredit, att banken skulle kunna få vara lite mer delaktig och styra vad det är 
som ska granskas. Så även fast hon anser att det inte finns några förväntningsgap från dem 
mot revisorerna så är hon ändå inte helt nöjd med vad som granskas i dagsläget. Därför 
anser vi finns det trots allt ett förväntningsgap mellan henne som kreditgivare och 
revisorerna, men hon ser det inte som ett förväntningsgap utan mer som något som skulle 
kunna vara en förbättring från revisorernas sida. 
 
Bo vill gärna se att revisorerna som rådgivare tar tag i företaget när det går dåligt och 
planerar framtiden tillsammans med klienterna och intressenterna för att lösa problemen. 
Han vill att revisorerna ska ta större initiativ och blir mer handlingskraftiga även om han 
tycker att revisorerna i Umeå är kompetenta. Något som Bo också förväntar sig är att 
arbetet med årsredovisningarna ska gå snabbare och blir utförligare för att banken ska få 
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mer aktuell information som underlag i beslutsfrågor. I dagsläget anser han att företagen 
får alldeles för lång tid på sig att lämna in sin revision och detta gör att när banken 
slutligen får revisionen är det siffror som den innehåller inaktuella och då kan det vara för 
sent för banken att vidta åtgärder som de skulle ha vidtagit om de tidigare haft denna 
information om företaget. Det kan vara eventuella krediter som klienten borde ha fått eller 
att banken borde ha krävt in delar av företagets skulder. Här finns det en direkt koppling 
till teorin om förväntningsgapet, Bo önskar att revisorerna skulle bifoga lite mer detaljer 
och att detta skulle ske mer effektivt, en kort tid efter årsskiftet så att så lite tid som 
möjligt ska hinna passera. Detta är vad som skulle kunna kallas en orimlig förväntning på 
revisorerna och deras arbete och därav förväntningsgapet.  
 

”  … stora företag där har man ju högre förväntningar på högre kvalitet” 
 
Bo menar med detta att det även finns skillnader i förväntningarna på en revision av ett 
stort och ett mindre företag. Med detta menar han att det är viktigare att revisorn går in på 
detaljnivå när det handlar om ett stort företag. Han menar på att i dessa revisioner är det 
viktigt att det finns med vilka kostnader som ingår i vilka poster och vad som posten 
intäkter består av. Anita har här en skild åsikt, hon anser att för henne är det viktigare att 
de små företagen blir ordentligt reviderade. Detta förklarar hon med att i de allra flesta 
stora företag finns det en ekonomiavdelning som har god kontroll på företaget och hur 
dens ekonomi ser ut, medan det ofta är så i de mindre företagen att ägarna själva sköter 
bokföringen och då inte är tillräckligt kunniga i bokföring för att vara medveten om alla 
regler och lagar, eller att de lämnar bort hela bokföringen och på grund av det inte har 
någon koll överhuvudtaget på sin ekonomi. I båda fallen så anser hon att det är viktigt att 
det genomförs ordentliga revisioner dels för att kontrollera så att det inte är några fel i 
bokföringen och dels för att ägarna ska få en översikt över företagets ekonomiska 
ställning.  
 
De faktorer som påverkade bankernas förväntningar på revisionen är alltså enligt båda 
våra intervjupersoner företagets storlek, och lite grann också beroende av vilken sorts 
företag det handlar om. Andra förväntningar de hade på revisionen var att revisor skulle ta 
ett ansvar att fungera som rådgivare för företaget och hjälpa företaget med ekonomiska 
problem innan de hunnit gå för långt. 
 
Det som anses viktigt för kreditgivarna att få ta del av är i teorin ifall företaget kommer att 
ha tillräckligt med pengar att betala sina lån och hur den framtida lönsamheten i företaget 
verkar bli, därför är det inte heller viktigt för dem att hela företaget granskas bara de delar 
där de väsentliga felen förväntas ligga. Det stämmer bra överens med det som de 
intervjuade kreditgivarna anger att de vill få ut av, och även får ut av, revisionen. 
 
För att få reda på hur våra bankmän använde sig av informationen i revisionen ställde vi 
en fråga om vilken betydelse en revisionsberättelse hade för ett företags kreditmöjligheter. 
Båda ansåg att revisionsberättelsen har stor vikt vid avgörandet om en klient ska få kredit 
hos deras bank och att även storleken på krediten kan variera beroende på hur 
revisionsberättelsen ser ut. Bo svarade att: 
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”… en oren revisionsberättelse då är det ju, då drar man öronen åt sig.” 
 
Däremot så tillade han att det inte innebar att ett företag med en oren revisionsberättelse 
får ett blankt nej, utan att de vid deras bank ifrågasatte uppkomsten till den orena 
revisionsberättelsen, om banken finner att det är en engångsföreteelse finns fortfarande en 
chans för företaget att få kredit, men om det är kontinuerligt slarv som ligger bakom så 
påverkar detta väldigt mycket. Anita höll även hon med om att det är avvikelserna i 
revisionsberättelsen som de reagerar på, och om dessa avvikelser pekar på att det går 
dåligt för företaget så är de inte längre intresserade av att låna ut pengar till det företaget. I 
teorin så anges revisionen vara till för att ge tillförlitlighet till intressenterna, så som 
kreditgivare, det är alltså rimligt att tro att, precis som bankerna säger, att det är viktigt för 
företaget att revisorn lämnar en ren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse är dock 
ingen garanti för att företaget får sin kredit hos banken, men den underlättar.  
 
Förväntningarna från intressenterna är således att när de ska utföra en revision av företaget 
så ska det gå snabbt att ta fram ett bokslut, att de ska ha en så pass god bild av det företag 
som de granskat att även om inte alla delar i redovisningen granskat, har rätt delar, alltså 
de delar där det finns störst risk för fel, är de som blivit granskade samt att relationen 
mellan revisorn och klienten inte ska påverka den slutgiltiga revisionen. Det finns dock 
olika förväntningar beroende på vilken typ av företag det handlar om. 
 
 

5.3 Analys av revisorerna 
 
För att avgöra om vi fått tag på rätt revisorer på byrån så använde vi oss av en kontroll 
fråga, vi sökte en revisor som har kontakt med kunden och är påskrivande revisor. Denna 
fråga visade att vi hade rätt intervjupersoner. Arne är en godkänd revisor som även är 
auktoriserad redovisningskonsult. Björn är sedan länge auktoriserad revisor och även 
partner i firman. 
 

5.3.1 Relationen 
 
Revisorn Arne från revisionsföretaget A, beskrev de tjänster som deras byrå erbjuder sina 
kunder alla ekonomiska tjänster förutom juridiska tjänster så som avtalsupprättningar. 
Björn erbjuder sina kunder revision och revisionsnära rådgivning. 
 
Både Björn och Arne anser att hur relationen till klienten ser ut varierar beroende på några 
faktorer. Det kan vara hur länge de haft klienten, hur nära samarbete de har och även om 
klienten har rådgivning på samma firma. Björn säger att relationen till en klient som de 
haft länge oftast är mer avspänd medan relationen till en ny klient kan vara spänd, oftast 
tills de lärt känna varandra. Arne tar upp en annan aspekt då han nämner att de har oftare 
en tätare kontakt med sina klienter som har större företag än de som har mindre. De har 
även klienter som de enbart har telefonkontakt med där företagen kan vara vilande och det 
är klart att här så ser ju relationerna lite olika ut. Det är även viktigt att snabbt få en 
kontakt med de nya klienterna. Arne som nyligen bytt kontor och fått helt nya kunder 
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säger att det är viktigt att träffa sina nya klienter så att de kan berätta om sitt företag för 
honom så att han känner sig uppdaterad om det nya företaget, för att på bästa sätt, för båda 
parter kunna genomföra sin revision. Detta bekräftas i teorin om relationernas fem stadier, 
för att ett samarbete ska var möjligt mellan revisorn och klienten måste de ha nått 
åtminstone tillitsstadiet, men det är ännu bättre om de nått fram till engagemangsstadiet 
där båda parterna är nöjda med relationen och samarbete. 
 
”De som man med erfarenhet vet har god intern kontroll, har kompetent personal och där 
allmänt har förtroende för, planeras revisionen annorlunda jämfört med de där relationen 

är ny eller kanske spänd.” 
 
Björn menar på att om relationen till klienten är dålig så finns det ofta en bakomliggande 
orsak till detta och på så sätt hänger hur revisionen genomförs ihop med revisorns relation 
till klienten. Det kan underlätta vid revisionsarbetet om revisorn har en längre relation till 
sin klient då han har lättare att avgöra var risken för fel finns i företaget, Arne pratar om 
att när han sedan tidigare vet att ett företags ekonomiansvarige är mindre duktig inom ett 
speciellt område som till exempel skatter, så tittar han som revisor närmar på just det 
området. 
 

”… våran roll är ju så att säga att skriv, göra som vi ska och skriva den här orena 
revisionsberättelsen även om det här företaget går i konkurs.” 

 
Arne säger att det kan vara svårt att hålla sig neutral i alla situationer, det kan vara jobbigt 
att behöva skriva en oren revisionsberättelse och veta att den kan bidra till att det 
granskade företaget får det svårare att få lån från banken och kanske till och med går i 
konkurs.  Arne säger att samtidigt så är det en svår balansgång, om de skriver den orena 
revisionsberättelsen så försvårar de för klientens företag att överleva, och riskerar att bli 
stämda av klienten om denne anser att den orena revisionsberättelsen var felaktig. Här är 
det viktigt att revisorn är duktigt på att kommunicera med sin klient för att få klienten att 
förstå varför revisorn måste skriva denna orena revisionsberättelse.   
 
Klienterna kan ibland försöka påverka sin revisor, Arne ger ett exempel, att en person som 
vet att revisorn kommer att skriva en oren revisionsberättelse för företaget, ringer till 
revisorn och berättar sin sorgliga livshistoria, att till exempel att hans barn blivit utnyttjat 
eller andra hemska saker. Risken för att en klient skulle kunna påverka sin revisor genom 
detta är liten, som Arne säger ”det är ju så att vi måste ju i alla fall skriva den där orena 
revisionsberättelsen som påverkar deras liv”. Det är ingen ovanlighet att klienten tror att 
det går påverka sin revisor på detta sätt, eller genom att hota med att byta byrå, för i 
slutändan så är fallet så att revisorn har mer att förlora på att inte skriva den orena 
revisionsberättelsen än tappa en enstaka klient. 
 

5.3.2 Förväntningar 
 
”Jag tror att det är väldigt olika hur bra man som revisor är på att informera om vad man 

faktiskt gör” 
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Arne säger att det finns ett förväntningsgap och enligt honom uppstår det ofta på grund av 
bristande information om vad deras arbete infattar. Björn beskriver tre faktorer som han 
anser kan vara det som ligger bakom förväntningsgapet mellan revisorn och klienten, det 
kan vara att revisorn har brister i sin kompetens, att revisorn hittar brister och 
oegentligheter som klienten inte anser stämma eller att klienten anser att revisorns arvode 
blivit alltför högt. Detta stämmer bra överens med teorierna kring både förväntningsgapet, 
att klienten har felaktiga föreställningar om revisorns arbetsuppgifter, samt med 
kommunikationsteorin, att revisorn måste ha en bra kommunikation med sin klient så att 
denne förstår revisionens utgångar. 
 
Björn anser att det bara kan finnas en orsak för förväntningsgapet till kreditgivarna och att 
det är att revisorn utför ett dåligt arbete på grund av att denne brister i kompetens eller att 
denne inte kunnat hålla sitt oberoende gentemot klienten. Han anser alltså inte att 
förväntningsgapet uppstår på grund av att intressenterna har alltför höga förväntningar på 
revisorns arbete utan på grund av revisorn har misslyckats i sitt utförande av revisionen. 
 
Arne har en annorlunda aspekt på förväntningarna från intressenterna, han tycker att de 
uppstår eftersom att intressenterna inte inser att det inte går att granska allt i företaget och 
han tar upp ett exempel för att förtydliga hur han menar, skandalerna i Skandia där det 
handlade om privata lägenhetsrenoveringar, där tyckte allmänheten inte att revisorerna 
skött sig jobb rätt, men det han menar på är att i ett företag som Skandia där 
lägenhetsrenoveringar utgör miljarder, är det inte ett väsentligt fel att söka efter privata 
renoveringar för några hundra tusen.  Det han då menar är att om revisionen skulle göras 
så detaljerad så skulle kostnaden vara alltför stor för att någon skulle ha nytta av det. 
Årsredovisningar i så stora företag som till exempel Ericsson har inte siffror som stämmer 
ner på kronor och ören. Även här kan vi finna relevans till teorin, allmänhetens 
förväntningar är större än vad revisorn rimligen kan utföra, därav förväntningsgapet. I 
lagarna om vad en revision ska innefatta tas det upp att revisorn i planeringsstadiet av 
revisionen måste avgränsa sin revision till de delar han anser att det finns en väsentlig risk 
för fel i. 
 
I vår problembakgrund ha vi tagit upp detta problem, då det är en grund till 
förväntningsgapet, redan under Kreugerkraschen så sökte allmänheten efter syndabockar, 
och i likhet med det Arne tar upp här så var det revisorerna som hamnade i rampljuset. 
Den andra delen i problemet som Arne tar upp är att förväntningarna ofta är att allt i 
företaget ska granskas, men detta är omöjligt på grund av den tid det skulle ta och att 
kostnaden för revisionen skulle bli gigantisk. Som nämnts tidigare har detta framförallt i 
USA med åren blivit ett jätte problem för revisorerna som bara kan uttala sig med rimlig 
säkerhet, men intressenterna förväntar sig att allt ska stämma och om ett företag skulle 
visa sig ha felaktigheter efter revisionen så är risken stor att den påskrivande revisorn blir 
stämd för att detta inte hittats i granskningen.  
 
För att motverka att det blir alltför stora förväntningsgap måste kommunikationen mellan 
revisor och klienten vara bra. Björn kommer med en kortfattad förklaring av vad som 
krävs för att minska gapet. 
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”Genom en tydlig och rak kommunikation med alla partner samt ett väl utfört arbete” 
 
Att det går att minska förväntningsgapet genom information kring revisionen håller Arne 
med om, han tar dock upp att revisorerna har ju tystnadsplikt gentemot klienten så när det 
uppstår konflikter gentemot intressenterna och detta tas upp i media som i Skandia affären 
så kan inte revisorn gå ut i media och försvara sig eftersom att han då skulle bryta mot 
tystnadsplikten gentemot klienten, utan han får då använda sig av mer generella ordalag 
och inte gå in på detaljer om det företag som problemet uppstått kring.  
 
Förväntningarna som klienten har på sin revisor påverkar oftast hur relationen med 
revisorn ser ut. Björn har en bra förklaring för detta, om det uppstår skillnader mellan 
revisorn och klientens åsikter kring revisionen så påverkar det självklart relationen, och 
om dessa skillnader mellan förväntningarna från klienten och revisorns utförda arbete 
kvarstår så leder det allra oftast till att relationen avbryts. Detta är helt klart ett tecken på 
att det är viktigt för att ha en bra relation mellan revisor och klienten att förväntningarna 
stämmer så bra överens med verkligheten som möjligt.  Skulle revisorn misslyckas med 
detta hamnar så småningom relationen i den sista av de fem stadierna, upplösningen, då 
funderar klienten på att bryta samarbetet med revisorn och det finns en stor risk att 
relationen upphör.  
 
De situationer som Björn uppfattar att det kan uppstå olika förväntningar från banken och 
klienterna, är oftast i situationer när klienten har begärt ny kredit från banken eller att 
banken inte håller med om prognosen som klienten lämnat.  Arne tycker inte att det är så 
stora skillnader mellan vad klienterna och vad intressenterna förväntar sig av revisionen, 
utan tror att det är mer i fall ägarna gör en utdelning eller stora uttag ur företaget som 
banken kan reagera och finna att detta är felaktigt men i övrigt så har bankerna och 
klienterna samma slutmål, att det ska gå bra för företaget. I de fall där det kan uppstå 
sådana konflikter mellan klienten och banken så menar Arne att de som revisorer ska vara 
neutrala i sådana sammanhang.  
 

”Det är ganska sällan som dom hör av sig till oss, och ställer frågor, det, det är rätt 
sällan, framförallt för att vi har den här tystnadsplikten.” 

 
Eftersom revisorn har sin tystnadsplikt så kan de svara banken om den skulle ringa och 
fråga kring företagets ekonomi och hur den i framtiden kommer att se ut, utan ett 
medgivande från företaget så Arne anser att de därför inte kommer i kontakt med den 
typen av intressenter särskilt ofta. 
 

5.4 Jämförelse mellan Intressenternas, klienternas och revisorernas åsikter 
 
Visst finns det skillnader i hur en revisor ser på en fråga och en kreditgivare, kanske 
klienten har en annan synvinkel än vad revisorn har och nu har vi kommit till delen där vi 
jämför de olika svaren.  
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5.4.1 Relationerna 
 
Relationen till sin revisor upplevs av klienterna som bra, ingen av dem anser att de har 
några större problem i den relationen, däremot så har det ena klientföretaget nyligen valt 
att byta revisor. Revisorerna talar i största allmänhet om relationen med klienterna och 
Björn säger att om en relation till en klient är dålig så finns antagligen något problem som 
ligger bakom detta och om det inte förändras så brukar relationen brytas, alltså att klienten 
då väljer att byta revisor, eller att revisorn väljer att avsäga sig revisionsuppdraget. Här har 
de då samma åsikter som klienterna, så länge relationen till klienten är bra är det inga 
problem men skulle relationen bli sliten så slutar detta ofta med att det, precis som i 
klientföretag Bs fall, med ett byte av revisor. 
 
Kontakten anses vara utan större problem av alla tre parter, klienten tycker inte att det är 
några problem att kontakta sin revisor och ställa frågor eller om han har andra funderingar. 
De klienter vi intervjuat tyckte inte att de hamnat i en situation där de inte hållit med 
revisorn men de trodde båda att om en sådan situation skulle uppstå så skulle det inte vara 
några problem att föra en diskussion med sin revisor om problem. Revisorerna upplever 
inte heller kontakten med klienten som ett problem, utan de håller med klienternas 
förklaring men tillägger visserligen att deras kontakter ser olika ut beroende på om det är 
ett stort eller ett mindre företag. Här finns det inga stora skillnader utan kontakten upplevs 
på ungefär samma sätt av både revisorn och av klienten. 
 
När vi talar om kontakten mellan revisor och bank så stöter vi på skillnader i hur den 
uppfattas. Den ena banken ansåg att det var lätt att kontakta revisorn och att få svar på 
funderingar kring företagets revision, men även innan och efter revisionen tyckte de att det 
var lätt att få hjälpa av revisorn. De svarade även att detta var något de ofta utnyttjade och 
hade hjälp av i sitt arbete. Revisorerna däremot tyckte inte att de hade så mycket kontakt 
med bankerna, detta för att deras tystnadsplikt gör så att de inte kan svara på några frågor 
kring företagets ekonomiska ställning och hur den framtida prognosen ser ut. Vår andra 
bank tog upp att revisorn först måste fråga sin klient innan han lämnade ut någon 
information men han ansåg dock att detta sällan var ett problem utan att oftast när de 
kontaktade revisorn för förtydliganden om ett företag så fick de den hjälp de behövde. Han 
tyckte inte att de direkt hade någon spontan kontakt med revisorerna utan att kontakten 
oftast gick genom deras klienter. Här stöter vi på skillnader i uppfattningarna, medan 
banken tyckte att det var lätt att kontakta revisorn, ställa frågor och få svar, så uppfattade 
revisorn det på ett annat sätt då de ansåg att deras kontakt med bankerna till störst del gick 
genom kunderna och att det var sällan de hade någon direkt kontakt med banken. De ansåg 
även att om banken hade frågor så kan de sällan svara på dessa direkt utan måste först ha 
godkännande av sin klient. 
 
Bankerna ansåg att relationen mellan en revisor och en klient inte borde påverka hur 
revisorn utför sin revision, men tillägger att det är troligt att det påverkar. Revisorerna 
själva säger att det är klart att relationen påverkar, har de en klient som de haft länge så 
känner de till var denna klient brukar ha fel i redovisningen, samtidigt som de när de får en 
ny kund måste granska mer då de ännu inte känner varandra riktigt. Så kunskapen om 
kunden påverkar revisorns granskningsplanering. Här är det så att bankerna inte ville tro 
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att det skulle påverka, men insåg att det är klart att risken finns att det faktiskt gör det, 
precis som Anita påpekade att det påverkar dem i kontakten med deras kunder. 
Revisorerna redogör för att så är fallet, men att det inte behöver vara något negativt utan 
snarare en positiv företeelse då det är lättare för de att veta var de ska leta efter fel. 
 
Varken bank, revisor eller klient tyckte att revisorn hade någon del i en konflikt mellan 
banken och klienten, revisorerna påpekade att i en sådan situation är deras yrkesroll att 
hålla sig neutrala och inte ta någon ställning. Situationer som både klienten och revisorn 
trodde att det kunde uppstå sådana konflikter i var vid en stor utdelning från företaget till 
ägarna, att banken kanske inte tyckte att det var lämpligt. I det här fallet tyckte sig inte 
revisorn ha så stor delaktighet då klienten har rätt att göra utdelningar så länge den följer 
aktiebolagets regler. 
 

5.4.2 Förväntningarna 
 
De förväntningar som klienterna har på sina revisorer anser de att revisorerna uppfyller, 
det finns dock andledning att tror att det i klientföretag B funnits förväntningar på den 
tidigare revisorn som denne inte uppfyllt och detta ledde fram till att företaget valde att 
byta till en annan revisor. Revisorerna själv tar upp vad som kan skapa skillnader i 
förväntningarna och deras utförda arbete. Här är det anledningar som att revisorns 
kompetens inte varit tillräckligt hög och att klienten och revisorn blivit oense om 
felaktigheter som revisorn hittat i sin granskning, det kommer även upp at förväntningarna 
på revisorns arvode är avgörande. En annan faktor som revisorn Arne tar upp är att 
klienten förväntat sig att revisorn ska hitta alla fel men att det för dem är omöjligt att 
granska varenda del i företaget. Skillnaderna här är att klienterna anser att det inte finns 
några förväntningsgap, medan revisorerna vet att dessa uppstår. I klientföretag B har ett 
sådant uppstått då de valt att byta revisor på grund av den höga kostnad som den tidigare 
revisorns arvode utgjort, vilket revisorerna är medvetna om är ett problem och att detta har 
med klientens förväntningar att göra.  
 
Förväntningarna från banken på revisionen är enligt de personer vi intervjuat att 
revisionen ska vara riktigt utförd. Anita tyckte att utifrån revisorernas regelverk så 
motsvarar den utförda revisionen förväntningarna. Däremot så tyckte de inte att 
revisorerna tog direkt hänsyn till vad bankerna var intresserade av att få granskat men att 
mycket av dem som de ansåg var viktigt ingick i det material som blev granskat. De båda 
bankerna önskade dock att revisorerna tog lite mer hänsyn till det banken var intresserad 
av, och att de tog med lite mer detaljer kring siffrorna i bokslutet. Revisorerna uppfattade 
bankens förväntningar var liknande klienternas, att de hade ungefär samma slutmål, men 
att banken kanske var lite mer intresserade av att det fanns pengar att betala av lånen med. 
Även här är det liknande åsikter som både bankerna och revisorerna har. Revisorerna 
medger att de i första hand inte går på det banken är intresserad av, men säger att om 
banken hör av sig med önskemål så granskar de dessa delar om klienten godkänner det.   
 
Informationen från revisorerna till klienten uppfattades av de klienter som vi intervjuat 
som bra, de tyckte inte att det behövdes någon mer information utan att de redan visste vad 
revisorns uppdrag gick ut på.  Den ena klienten nämnde även att deras revisor var duktig 



 
45 

på att under året informera om nya lagändringar om till exempel skatter och liknande.  
Revisorn Arne tyckte att hur väl klienterna blev informerade kring revisionen skilde sig, 
troligtvis beroende på revisorn själv. Båda revisorerna menade på att det var viktigt med 
en bra kommunikation och att klienten var väl informerad om revisionsarbetet för att 
risken med förväntningsgap skulle vara så liten som möjligt. 
 
Bankerna menade att de var väl införstådda i hur revisionen genomförs och den ena 
banken var väldigt nöjd med detta. Bankmannen Bo tyckte dock att det kunde brista lite i 
informationen ibland och att detta kunde motverkas genom att revisorerna bifogade mer 
bakgrundsmaterial i bokslutet. Han efterlyste även lite mer initiativ när revisorerna 
upptäckte problem i företaget, att kontakten med de som kreditgivare borde tas tidigare. 
Skillnaderna i hur informationen uppfattas kan sägas vara ganska små, de klienter vi 
intervjuat var nöjda och revisorerna tyckte att informationen var bra, trots att det kunde 
variera beroende på revisorn själv, även bankerna var i stort sätt nöjda med den 
information de fick. 
 
Andra förväntningar som banken hade på revisorn var att denne skulle ta ansvar som 
rådgivare till sin klient också. Detta är något som klienterna vi intervjuat tycker att deras 
revisor har gjort, klienten Asta tyckte att deras revisor gjorde mer än vad plikten ansåg och 
var väldigt nöjd med hur deras revisor rådde dem i olika situationer. Här håller revisorerna 
med och anser att det är en del i deras jobb att kommer med råd och tips på förbättringar 
som klienten kan göra.  
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KAPITEL 6: SLUTSATSER 

 
I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser av den kvalitativa studien. Sist i kapitlet 
presenteras även författarnas rekommendationer till framtida forskning.  

 
 

6.1 Relationen 
 
De slutsatser vi drar kring revisorernas relationer till klienten och hur detta påverkas av 
olika faktorer är baserade dels på vår undersökning och dels på hur väl vårt resultat 
stämmer överens med den teori som vi samlat in inför studien. 
 
Det är tydligt att hur en relation mellan en revisor och en klient ser ut varierar mycket. Det 
kan vara alltifrån en nära relation där revisorn träffar sin klient flera gånger under året, 
kanske en gång i månaden, för att löpande gå igenom företagets ekonomi, till att revisorn 
knappt träffar sin klient alls under året förutom vid revisionstidpunkten. Detta leder såklart 
till att relationen till den klient som revisorn träffar oftare blir närmare och mer personlig. 
Relationen till klienten som revisorn träffar sällan blir mer ytlig och relationen saknar en 
personlig prägel.  
 
Det som kan påverka relationens utseende är flera faktorer, det kan vara hur klienten 
uppfattar nyttan av revisionen, revisorns engagemang och även hur stor kostnaden för 
revisionen blir för klienten. Vi har tydligt sett i vår studie att om en klient känner sig 
missnöjd med revisorn och hans agerande så väljer klienten att bryta relationen och hitta 
en ny revisor att samarbeta med som har samma uppfattning som klienten om hur 
revisionen ska genomföras. Detta gör att vi drar slutsatsen att det är väldigt viktigt att 
revisorn lyssnar på klienten och framförallt informerar klienten om varför han agerar som 
han gör för att relationen ska få en så god grund som möjligt.  
 
Information och kommunikation är enligt oss nyckelord i en bra relation mellan revisor 
och klient. Det är viktigt att revisorn är tydlig i all information för att missförstånd ska 
kunna undvikas så mycket som möjligt, och därför är det viktigt att kommunikationen 
mellan de båda parterna är bra så att inte viktig information faller bort längs vägen på 
grund av dåliga informationskanaler. De slutsatser vi kan dra kring relationen mellan 
klient och revisor är att den måste skötas bra för att klienten inte ska känna att revisorn 
inte lyssnar och börja leta efter en annan revisor till sitt företag. Kommunikation kan enligt 
oss sägas vara A och O, har revisorn en bra kommunikation med klienten löser detta 
många problem innan de hunnit eskalera alltför mycket. 
 
Relationen mellan revisor och bank uppfattas väldigt olika av de båda parterna, vad detta 
beror på är svårt att säga. Revisorerna ansåg inte att de hade särskilt mycket kontakt med 
klientens kreditgivare och detta kan tänkas rimligt, att kontakten inte går mellan revisor 
och kreditgivare utan att den snarare går mellan kreditgivare och klient eftersom att 
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revisorn inte får lämna ut någon information om klientens ekonomi utan medgivande. 
Revisorn är inte beroende av att ha någon relation med kreditgivaren och behöver därför 
inte engagera sig i denna del. För kreditgivarna däremot är det väsentligt att de kan ta 
kontakt med revisorn för att få förklaringar och kanske mer detaljerad information. 
 
De slutsatser vi kan dra kring relationen mellan dessa är att den är beroende av klienten, 
utan klienten så har revisorn och kreditgivarna ingen koppling till varandra. Det skulle 
säkert gå att förbättra relationen mellan dessa parter men detta är svårt på grund av att 
revisorn har tystnadsplikten att tänka på.  
 

6.2 Förväntningarna 
 
Förväntningsgap var ett ord som flertalet av våra respondenter verkade ha mycket respekt 
för och de ville egentligen inte säga att det fanns hos dem, däremot så beskrev de alla 
faktorer som har med förväntningsgapet att göra. Detta tror vi kan bero på att 
förväntningsgap är ett fenomen som är svårt att egentligen förstå sig på och att det som vi 
som författare ansåg vara ett förväntningsgap inte var något som våra respondenter höll 
med om. Revisorernas syn på förväntningsgapet stämmer överens med den teoretiska 
beskrivningen, vilket vi tror beror på att de dagligen kommer i kontakt med faktorer som 
påverkar och styr hur förväntningarna hos klienten ser ut. De är medvetna om att de kan 
motverka att förväntningsgapet blir alltför stor eller att det överhuvudtaget uppstår. Detta 
tror vi beror på att de ser den andra sidan av problemet och kommer i kontakt med detta 
fenomen oftare då de har många klienter, klienterna ser bara problemet ur sin synvinkel 
och uppfattar kanske inte att en liten skillnad i deras och revisorns åsikter kring revisionen 
kan vara ett förväntningsgap sen har de enbart en revisor så om allt mellan de två funkar så 
kommer de aldrig i kontakt med problemet.   
 
Kreditgivarna tyckte nog egentligen att på rak arm så fanns det inget förväntningsgap hos 
dem heller men även där så kom det fram saker som vi tycker tyder på att det finns 
tendenser till förväntningsgap. Skillnaden mellan kreditgivarna och klienterna var att 
kreditgivarna ansåg sig ha en bra bild av förväntningsgapet och förstod direkt vad vi 
menade medan vi var tvungna att förklara innebörden för klienterna. Förväntningsgapet 
från kreditgivarna består till stor del av att revisorerna inte tar hänsyn till vad dessa 
intressenter är intresserade av att få granskat, utan granskar det som enligt dem är 
väsentligt, sedan kan det däremot genom en kommunikation mellan klient revisor och 
intressent bli aktuellt att om banken så önskar och detta är befäst hos klienten att granska 
specifika delar hos företaget som banken är intresserade av. 
 
Återigen drar vi slutsatsen att kommunikation och information är viktigt även i denna 
relation, för att kreditgivaren inte ska ha alltför höga förväntningar på revisorn så måste 
denne se till att även informera kreditgivarna om sina begränsningar. Det är även viktigt 
att revisorn för kreditgivaren påtalar sin tystnadsplikt så att denne är medveten om att 
revisorn inte har befogenhet att delge all information om företaget som han har tillgång 
till. En annan slutsats vi kan dra angående relationen mellan revisorn och kreditgivaren är 
at revisorn inte i första hand tänker på bankens intressen i revisionen och inte heller har 
någon plan på att göra detta i framtiden om det inte sammanfaller med klientens önskemål. 
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Det kan sägas att det i denna relation är kreditgivarna snarare än revisorerna som är i 
behov av att hålla relationen levande, därför är det även de som har det största initiativet 
till kontakt. 
 
För revisorerna kan det vara ett stort problem att de har tystnadsplikt gentemot klienten. 
När ett företag går i konkurs eller om det skulle få stora ekonomiska problem blir ofta 
revisorn uthängd som syndabock och intressenterna anser att detta är något som 
revisorerna borde ha upptäckt tidigare och varnat för. Revisorerna kan om detta skulle 
hända inte försvara sig genom att förklara varför det ser ut som det gör och varför han som 
revisor inte upptäckt detta tidigare utan att förstöra både sitt eget och sin byrås rykte och 
skulle han ändå försöka skulle detta leda till åtal från klienten. Det är därför svårt som 
revisor att försvara sig när sådana skandaler sker som till exempel Skandia affären. Detta 
uppstår för att intressenternas förväntningar inte motsvaras av revisorernas utförda arbete.  
 
Slutsatserna kring detta är att tystnadsplikten begränsar revisorn om denne skulle hamna i 
en situation där han måste försvara sig och sitt arbete, den gör att han inte rakt ut kan tala 
om varför han granskat vissa delar men låtit andra vara. Däremot så skulle revisorn utan 
tystnadsplikten få väldigt svårt att få klienten att dela med sig av all den information som 
revisorn behöver för att utföra revisionen på ett bra sätt. Det är alltså så att om revisorn 
skulle ges möjligheten till detta så skulle revisionen bli lidande enligt oss.  
 
Slutligen kan då en sammanfattning av de slutsatser vi dragit göras. Den största biten 
utgörs av kommunikation, utan bra kommunikation är det väldigt svårt för revisorn att 
utföra sitt jobb och få ett resultat som är giltigt. Det är viktigt att kommunikationen mellan 
revisorn och klienten fungerar åt båda hållen, så att klienten är medveten om hur revisorn 
arbetar och förstår varför han kommer fram till det resultat han gör vid granskningen av 
deras företag. För revisorn är det som sagts tidigare viktigt att kommunikationen fungerar 
för att han ska få tillgång till all data han kan tänkas behöva vid granskningen men även 
för att han ska kunna ta upp frågor med sin klient, om det uppstår några sådana under 
granskningen, utan att det senare blir problem i deras relation på grund av att klinten inte 
har förståelse varför revisorn agerat som han gjort.  
 
Kommunikationen mellan revisorn och banken skulle kunna förbättras för att banken ska 
kunna ta del av mer information som de anser att de är i behov av för att göra 
kreditbedömning på företaget. Detta försvåras dock av revisorns tystnadsplikt. 
 
Förväntningsgapet är från klientens sida obefintliga, men detta anser vi vara mer en 
tolkningsfråga än sanning, då båda klienterna vi intervjuat tagit upp exempel som är enligt 
vår definition ett förväntningsgap.  
 
De faktorer som enligt oss är de som mest påverkar förväntningsgapet är informationsbrist 
från revisorn till sin klient och till kreditgivarna om vad revisionsarbetets mål är. En annan 
faktor är kommunikation. En bra kommunikation mellan revisor, klient och bank kan 
enkelt minska effekterna av de skilda förväntningarna och på så sätt kan även 
förväntningsgapet minskas och i vissa fall uteslutas helt. 
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Dessa faktorer har en påverkan på relationerna mellan de olika parterna, om det uppstår 
stora förväntningsgap mellan revisorn och kreditgivaren är detta kanske av lite mindre 
betydelse för deras relation än vad det har för effekt på relationen mellan revisorn och 
klienten. Uppstår det ofta eller stora förväntningsgap mellan klienten och revisorn är det 
väldigt påfrestande för deras relation. Fungerar inte kommunikationen mellan parterna så 
kommer det i slutändan att leda till ett avslut. Därför så är den viktigaste hörnstenen i 
relationen kommunikation. Det är grundläggande för relationens överlevnad att 
kommunikationen fungerar, fungerar inte kommunikationen mellan parterna är det svårt 
för informationen att komma fram till rätt mottagare. Med detta menar vi att det är viktigt 
att det finns en kommunikation mellan partnerna och att denna följer 
kommunikationsmodellen i vår teori, att sändare och mottagare har en så pass bra 
kommunikation för att informationen ska kunna överföras. Det är dock även väsentligt att 
den information som skickas är den rätta, för även om parterna har en bra kommunikation 
så är de beroende av att den information som skickas är den information som är väsentlig 
för mottagaren att få.  
 

6.3 Rekommendationer till framtida forskning 
 
Som förslag på fortsatt forskning inom vårt studerade område skulle en liknande studie 
Om några år, efter att revisionsplikten har blivit avskaffad genomföras. Detta för att se om 
revisorns inställning till kreditgivarnas önskemål har förändrats, då det inte längre finns 
krav på revision hos små och medelstora företag utan revisionen snarare kommer att 
efterfrågas från banken samt att se hur relationerna har förändrats mellan klienten och 
revisorn, då förutsättningarna för revisionen har ändrats. En utökad forskning skulle även 
kunna genomföras för att öka generaliserbarheten i det resultat som presenterats. 
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KAPITEL 7: SANNINGSKRITERIER 
 

Med detta sista kapitel av uppsatsen vill vi författare redogöra för tillförlitligheten, 
giltigheten och generaliserbarheten i uppsatsen. 

 
 

7.1 Uppsatsens reliabilitet  
 
Vad en studie har för reliabilitet avgörs av hur tillförlitligt resultatet anses vara. En studie 
som genomförs med samma resultat ett flertal gånger anses ha en hög reliabilitet. 
Reliabiliteten bedöms genom forskarens sunda förnuft.85 Vilken reliabilitet en studie har 
bedöms även på hur datainsamlingen genomfördes och för att få så hög reliabilitet som 
möjligt i en studie måste datainsamlingen ske på ett sätt som minskar risken för 
missvisande data.86 Det är därför viktigt att kritiskt granska hur studiens data samlats in.  
 
Vi anser att vår studies reliabilitet är hög då de resultat som redovisats till stor del stämmer 
överens med de teorier som använts som referensmaterial. Den data som insamlats har inte 
tvingats fram och vi bedömer att intervjupersonernas svar är trovärdiga. Vi tror att om 
studien skulle upprepas med samma förutsättningar skulle resultatet bli likvärdigt.    
 

7.2 Uppsatsens validitet 
 
Begreppet validitet använder man då man menar huruvida studieresultatet är giltigt eller 
inte.87 Ifall en studie har uppnått validitet avgörs beroende på hur den uppnått reliabilitet 
samt begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet uppnås genom att rätt typ av data har insamlats, 
med vilket menas att beroende på om det är rätt variabler som mätts så uppnås olika grader 
av begreppsvaliditet. Man mäter detta för att se om den insamlade informationen är 
relevant till studien och dess syfte.88 Validiteten kan delas upp i flera mindre fragment 
men vi kommer att bedöma validiteten som helhet.  
 
De frågor vi konstruerat inför intervjuerna anser vi stämt bra överens med det syfte vi haft 
med undersökningen. Vi anser också att frågorna har varit relevanta och mätt det vi i 
undersökningen ville ha svar på. De personer som deltagit i intervjuerna har varit väl 
insatta i situationen och vi anser att de har varit rätt personer att fråga för att få giltiga svar. 
 

 

                                                   
85 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 110 
86 Ibid, 161 
87 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik (Danmark: Studentlitteratur, 2006), 117 
88 Ibid, 108 
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7.3 Uppsatsens generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet använder man för att mäta om de slutsatser man kommit fram till går att 
applicera på andra grupper än de som deltagit i undersökningen89. Beroende på vilken 
undersökning som valts och vilket urval som gjorts så uppstår det problem med 
generaliserbarheten. Det är viktigt att urvalet stämmer bra överens med populationen för 
att studien ska kunna sägas ha en hög generaliserbarhet.90 
 
Vi bedömer att uppsatsens grad av generaliserbarhet är låg på grund av att vi genomfört en 
liten kvalitativ undersökning i Umeå. Att undersökningen endast genomförts i Umeå kan 
påverka resultatet eftersom vi tror att uppfattningen om förväntningar och 
relationspåverkan kan vara olika i andra delar av landet beroende på förekomsten av detta. 
Den lilla population som undersökts kan också påverka resultatet om någon felkälla skulle 
förekomma.  
Vi tror att resultatet skulle kunna appliceras på andra yrkesgrupper där vikten av 
kommunikationsfärdigheter och förtroende är stor.  
 

7.4 Intersubjektivitet  
 
Intersubjektivitet är ett trovärdighetskriterium där man bedömer huruvida författarnas 
tolkningar av resultatet accepteras av intervjupersonerna och av andra forskare och 
praktiker91. Detta kan uppnås genom att låta intervjupersonerna ta del av 
intervjutranskriberingen och vår analys av deras svar för att få möjlighet att verifiera att 
det stämmer överens med vad de anser att de ville få fram. Vi har valt att inte skicka ut 
transkriberingen och analysen till de personer som deltagit i undersökningen, detta dels på 
grund av tidsaspekten då vi bedömde att detta skulle ta för lång tid. Den andra anledningen 
till detta var att vi tillfrågade alla intervjupersoner om de ville ha möjlighet att ta del av 
transkriberingen och analysen men ingen tyckte att detta behövdes.  
 

                                                   
89 Bryman, A och E Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 100-102 
90 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik, 162 
91 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap, 166 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall revisor 
 
 
1. Vad har ni för position i företaget? Har ni jobbat länge som revisor? 
 
 
2. Vad har ni för relation till era klienter?  
 – Är det någon skillnad i hur ni hanterar gamla klienter och de lite nyare?  
 – Påverkar relationen med klienten hur ni utför ert uppdrag? 
 
 
3. Hur uppfattar ni att förväntningsgapet inom revision ser ut? 
 – Vilka faktorer tror ni gör att ett förväntningsgap uppstår? 
 – På vilket sätt skulle dessa faktorer kunna motarbetas? 
 – Kan detta förväntningsgap påverka relationen till klienten? 
 
 
4. Hur hanterar ni situationen då klienterna och intressenterna har olika förväntningar på 
revisionen? 
 
 
5. Anser ni att de ställda förväntningarna på er skiljer mellan er klient och dess 
intressenter? Om ja, på vilket sätt? 
 
6. Vilka tjänster erbjuder ni era klienter? 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall Klient 
 
1. Vad har ni för position i företaget?  
 
 
2. Vad har ni för relation till er revisor? 
 – Har ni haft samma revisor länge? 
 
 
3. Hur uppfattar ni att informationen kring revisionen förmedlats till er?  
 – Tycker ni att det finns ett behov av mer information? 
 
 
4. Uppfattar ni att det finns ett förväntningsgap mellan er? Om ja, i vilken utsträckning? 
 – Vilka faktorer tror ni leder till förväntningsgap? 
 – Påverkar detta på något sätt er relation? 
 
 
5. Om ni och era intressenter har olika förväntningar eller uppfattningar av vad revisorn 
arbete borde gå ut på, hur tycker ni att er revisor hanterar det? 
 
 
6. Om ni och er revisor har skilda åsikter kring en fråga, hur hanterar ni det då?  

– Tycker ni att det går att föra en konversation kring problemet med revisorn eller 
är det svårt att påverka vad revisorn kommer att ta upp i sin revisionsberättelse? 
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Bilaga 3 
 
Intervjumall intressent 
 
 
1. Vad har ni för relation till de företag som revisorn granskar? 
 
 
2. Vad anser ni är viktigt att ta del av i företagens redovisning?  

– Hur uppfattar ni att revisorn tar hänsyn till det ni är intresserade av att granska i 
verksamheten?  
– Tror ni att relationen mellan revisorerna och företagens styrelser påverkar hur 
revisionen genomförs? 

 
 
3. Hur ser er kontakt med revisorerna ut? 

– Hur tycker ni att informationen kring revisionen är? Skulle det gå att förbättra 
den, hur i så fall? 

 – Kan ni som intressenter på något sätt påverka att revisionen genomförs? 
 
 
4. Vad har ni för förväntningar på revisorn och på revisionen?  

– Stämmer dina förväntningar överens med det revisorn faktiskt gör? Påverkar 
dessa relationen till revisorerna? 

 – Vilka faktorer tror ni påverkar förväntningarna på revisorerna?  
 – På vilket sätt kan dessa faktorer undvikas eller effekten av dem minskas? 
 
5. Påverkar revisionsberättelse hur ni ser på företagets ekonomi och kan detta påverka om 
hur stora krediter ni ger till företaget? 
 


