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SAMMANFATTNING 
 
Förväntningsgapet har diskuterats mycket de senaste åren på grund av företagsskandaler, 
men många anser att förväntningsgapet uppkommer på grund av passivitet hos revisorn. 
Förväntningsgapet uppstår när revisorerna och intressenterna har skilda åsikter om 
revisorns uppgifter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer något 
förväntningsgap mellan mikroföretag och revisorer, vad revisorer anser att de skall utföra i 
ett mikroföretag samt vilka konsekvenser ett eventuellt förväntngsgap innebär för 
mikroföretagen. Tidigare studier har behandlat förväntningsgap ur olika perspektiv, dock 
har ingen studie behandlat mikroföretag. För att ta reda på om det existerar ett 
förväntningsgap har vi tillämpat en fallstudie, där tre företag och två revisorer varit 
delaktiga. Resultatet av studien visar att vissa av de undersökta mikroföretagen och 
revisorerna anser att det inte förekommer något stort förväntngsgap.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  



ABSTRACT 
 
The expectation gaps have been discussed extensively in the past few years because of 
company scandals, and many consider that the expectation gap has arisen as a consequence 
of the auditor’s passivity. Expectation gaps arise when auditors and companies have 
different opinions about the auditors’ tasks. The purpose of this study is to examine if there 
are expectation gaps between micro companies and the auditors, what auditors think they 
should perform in micro companies, and also which consequences a possible expectation 
gap means for the micro companies. Earlier studies have treated the expectation gap from 
different perspectives; yet none of the studies has treated micro company. To find out if an 
expectation gap exists, we have applied a case study. In our study we involved three 
companies and two auditors, all of whom we interviewed. The result of our study shows 
that a few of the micro companies and the auditors think that an expectation gap exists.  
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INLEDNING 

1. INLEDNING  
 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till det undersökta ämnet samt en 
problemdiskussion som slutligen mynnar ut till ett syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
 
År 1895 ställdes krav på revision för svenska aktiebolags räkenskaper och styrelsens 
förvaltning, kraven var dock inte i samma omfattning som i dag. En stor skillnad jämfört 
med dagens revision var att kvalificerade revisorer inte användes (Pretch, 2005). I 
aktiebolagslagen (ABL) 1944 reglerades revisionsplikten för börsnoterade bolag. Det 
krävdes auktoriserad eller godkänd revisor för bolag som hade ett aktiekapital som var på 
minst två miljoner eller om det krävdes av bolagsordningen. Revisionsplikt för samtliga 
aktiebolag infördes år 1983. Syftet med allmän revisionsplikt var att öka den ekonomiska 
kompetensen samt minska den ekonomiska brottsligheten i mindre bolag (ibid).  
 
Idag är det krav enligt ABL 10:1 att samtliga aktiebolag använder sig av minst en revisor 
(Svanström, 2004, s 2). Revision används i alla aktiebolag där ägarnas ansvar är begränsat 
eftersom det ställs speciella krav på hur företaget redovisar resultat och ställning utåt. Olika 
intressenter måste kunna lita på den information företaget lämnar om sin ekonomiska 
situation och förvaltning. Genom revisionen är tanken att ge trovärdighet åt företagets 
finansiella information, revisionen har stor betydelse för ägarna och samtliga intressenter. 
Dessa intressenter har antingen direkt eller indirekt nytta av revisorns granskning av 
företaget (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 14). 
 
De senaste årens företagsskandaler med redovisningsfiffel, orimliga bonusprogram och 
tvivelaktiga affärer som lett till att styrelse och företagsledning misstänkliggjorts för brott 
har upprört både enskilda personer och samhällsorganisationer. Det är passiviteten hos 
revisorn som upprört, frågan alla ställer sig är, hur kan revisorerna låta detta ske, eftersom 
de har full insyn i företagens verksamhet. Intressenterna menar att själva grunden för 
revisorn är att ha hög integritet, stark etik och moral samt vara oberoende i sin 
yrkesutövning, medan revisorerna hävdar att det är ett orimligt krav att de ska var moralisk 
polis över styrelser och företagsledningar. De menar även att de inte har sådana åtaganden 
enligt det regelverk som styr revisorn (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s 9). 

 

1.2 Problemdiskussion  
 
Oberoenderegeln är ett centralt begrepp när det gäller revision och debatteras ofta 
(Artsberg, 2005, s 114). Oberoenderegleringen verkar för att uppfylla revisionens funktion 
(Diamant, 2004, s 169). För att kontrollera revisorn har FAR tagit fram en analysmodell 
som prövar opartiskhet och självständighet hos revisorn (Artsberg, 2005, s 114). Revisorns 
arbetsuppgifter innefattar delvis konsulttjänster, detta är i enlighet med de granskandes 
önskan. De som blir granskade förväntar sig löpande rådgivning av revisorn som en 
naturlig del av granskningsarbetet, vilket kan leda till ett oberoendeproblem (Cassel, 1996, 
s 174). En revisor kan inte ge råd till företaget som han/hon sedan ska revidera enligt 
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INLEDNING 
självgranskningshotet i analysmodellen, eftersom det skulle vara ett brott mot 
oberoenderegeln (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 86). Småföretagsforskare påpekar att 
mikroföretag har större krav på revisorn gällande rådgivning för att utveckla och leda sina 
företag på ett effektivt sätt. Forskning visar dock att mikroföretag är obenägna att köpa in 
specialkompetenser på grund av sparsamhet och konservatism, vilket kan leda till att de 
kräver mer av revisorerna (Johannesson & Lindmark, 1996, s 209). Mikroföretag ingår i 
gruppen småföretag, men definieras som mindre än tio anställda med en omsättning på 
mindre än 20 miljoner kronor (Randen, 2006-11-09). 
 
 
Vid skandaler som föregåtts av rena revisionsberättelser försvarar sig revisorn med att 
företagen förväntar sig för mycket av revisionen (Artsberg, 2005, s 116). Företagen tror sig 
köpa en fullständig garanti för att revisorn skall upptäcka alla företagets finansiella problem 
(Koh & Woo, 1998). Revision är likt redovisning, den kan inte ge en exakt vetenskaplig 
bild av företaget. Revisorerna menar att det är företagsledningen som är ansvarig för 
redovisningen och dess innehåll. Revisorns uppgift är att granska företagets redovisning 
enligt de regler och normer som är lagstadgade, de skall även lämna information om de 
upptäcker något vid granskningen som kan skada företaget (Artsberg, 2005, s 116). 
 
Skillnaden mellan vad revisionen förväntas leverera och vad den i själva verket levererar 
brukar kallas för förväntningsgapet. Ett sådant gap uppstår när revisorer och intressenterna 
har olika uppfattningar om revisionens inriktning och skyldigheter. Det vanligaste gapet 
som uppstår är att företagen förväntar sig högre grad av säkerhet gällande revisorns 
upptäckande av fel i årsredovisningen, vilket revisorerna anser är orimligt att kräva (Koh & 
Woo, 1998). Ett annat gap som uppstår är i vilken omfattning revisorerna skall inrikta sig 
på att upptäcka oegentligheter i företagets redovisningar. Företagen förväntar sig att 
revisorerna tar sig an denna uppgift, medan revisorerna själva anser att deras huvudsakliga 
uppgift är att upptäcka förbiseenden och oegentligheter, utan att avge en åsikt om hur 
redovisningen ger en rättvisande bild av företaget eller ej. Ytterligare ett gap som 
förekommer är att företagen efterlyser mer rapportering av revisorerna, eftersom det endast 
är via rapporteringen som företagen får ta del av revisionens utfall. Utökad information i 
revisionsberättelsen skulle vara till hjälp för företagen men det skulle också krävas mer 
arbete av revisorerna (Johansson et al. 2005, s 65). 
 
Studier visar att kunskap om revision är en viktig faktor när det gäller försök att minska 
förväntningsgapet. Företag med större kunskap lägger mindre ansvar på revisorn vilket 
leder till minskat gap, medan företag med liten kunskap förväntar sig mer av revisorn vilket 
ökar risken för förväntningsgap (Koh & Woo, 1998). 
 
Revisorskåren framhåller att de måste göra vad de kan för att minska förväntningsgapet. En 
orsak till varför revisorerna anser att det finns ett bristande förtroendet för revisorn är att 
företagen har stor frihet att välja redovisningsprincip gällande värderingar (Edenhammar, 
1993). Vi anser att detta gap kan medföra vissa konsekvenser för mikroföretagen. På grund 
av att företagen inte är konsekventa i användandet av redovisningsprinciperna kan det 
medföra att trovärdigheten minskar i företagets redovisning. 
 

2  



INLEDNING 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett förväntningsgap mellan 
mikroföretagen och revisorerna samt vilka konsekvenser ett eventuellt förväntningsgap 
medför på mikroföretagen. 
 
Forskningsfrågor: 
 

• Vad har mikroföretagen för förväntningar på revisorn? 
 

• Vad anser revisorn att han/hon skall utföra i ett mikroföretag? 
 

• Vad blir konsekvenserna för mikroföretagen vid ett eventuellt förväntningsgap? 
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METOD 

2. METOD 
 
I detta kapitel har vi valt att motivera och förklara vilka arbetssätt vi valt att använda för 
att uppnå uppsatsens syfte. Metoderna vi har valt är arbetsprocessens gång, 
forskningsstrategi, metodsynsätt, angreppssätt, val av undersökningsföretag, datainsamling 
samt metodproblem.  

2.1 Arbetsprocess 
 
Intresset för förväntningsgap väcktes under kursen om revision och vi ville undersöka hur 
det såg ut i mikroföretag. Vid sökning om ämnen påträffade vi artiklar om förväntningsgap 
vilket vi tyckte verkade intressant att undersöka närmare. Vi valde att skriva om 
mikroföretag eftersom det är en utsatt grupp med små resurser och har ej behandlats i 
någon större omfattning. Arbetsprocessen inleddes med informationssökning, det vill säga 
samling av sekundär data, om det undersökta ämnet för att erhålla djupare kunskap. Vi 
inledde sökningen av litteratur med att söka artiklar i databaser såsom Ebsco, Emerald och 
Helecon, samt på Internet och i tidskriften Balans. Böcker inom revision, småföretagande 
och metodteknik sökte vi på Biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet genom att använda 
sökverktyget Lucia. Sökorden som vi använde oss av var: expectation gap, small company, 
auditing, audit obligation, revisorns uppgift och oberoenderegeln. Utifrån litteraturstudien 
formulerade vi problem och syfte, vilket lade grunden till den teoretiska referensramen som 
därefter utvecklades.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Denscombe (2000, s 41f) karakteriseras fallstudien av att den inriktar sig på en, eller 
ett fåtal, undersökningsenheter. Med fallstudie använder forskaren sig av djupintervjuer och 
dialoger mellan forskare och människor för att få relevant information, i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter (Wigblad, 1995, s 48), 
(Jacobsen, 2002, s 97). Med hjälp av fallstudien undersöks saker i detalj medan 
surveyundersökning undersöker sakers bredd samt ger en överblick på fallet (Denscombe, 
2000, s 42). Ett alternativ till fallstudie hade varit att använda sig av surveyundersökning. 
Denscombe (2000, s 12) anser att surveyundersökning ger en överblick och bred täckning 
över det undersökta området. Syftet är att uppdatera kunskaper och kännedom om vissa 
saker för att skaffa sig en överblicksbild, det vill säga hur saker och ting är vid tidpunkten 
vid datainsamlingen (ibid). Vi valde att använda oss av en fallstudie, eftersom vi avsåg att 
undersöka ett fåtal företag för att erhålla en djupgående förståelse och detaljrik information 
och åsikter om nuvarande förväntningar mellan företag och revisorer samt vilka 
konsekvenser ett eventuellt förväntningsgap medför. Värdet av fallstudien är att den 
erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte endast ta reda på 
vilka dessa resultat är (Denscombe, 2000, s 42). Detta stämmer väl in på vår studie, 
eftersom vi bland annat undersökte om det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och 
mikroföretag samt vilka konsekvenser det medför mikroföretagen. 
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2.3 Metodsynsätt 
 
Inom företagsekonomin finns det tre olika metodsynsätt, dessa synsätt är analytiskt-, aktör- 
och systemsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s 65). Vi anser att intervjuerna vi gjorde är ur 
ett aktörsynsätt. Detta synsätt förklarar helheten utifrån olika delars egenskaper och betonar 
den enskilda aktörens tolkning av verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994, s 86). Darmer & 
Freytag (1995, s 204) anser att aktörsmodellen bygger på uppfattningar, attityder och 
värderingar i den verklighet som dessa aktörer verkar i. Holme & Solvang (1991 s 79) 
påpekar att aktörssynsättet öppnar upp för en bättre uppfattning av de enskildas situation. 
Detta synsätt lämpar sig bra på våra intervjuer eftersom vi ville ta reda på enskilda aktörers 
syn på revision, samt de konsekvenser som uppstår av ett eventuellt förväntningsgap. Den 
undersökning som vi gjort utgår från en deduktiv ansats, det vill säga från teori till empiri. 
Detta innebär att först skaffa sig information genom befintliga teorier och därefter gå ut och 
samla in empiri för att se om förväntningarna överensstämmer med verkligheten (Jacobsen, 
2002, s 34). 
 

2.4 Angreppssätt  
 
Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Informationen som 
skall undersökas kan antingen vara mjuk eller hård data och beskriver då kvantitativ eller 
kvalitativa metoder. Valet av metod bör utgå ifrån sådan kunskap och med utgångspunkt i 
den frågeställning som skall undersökas (Holme & Solvang, 1997, s 13-14). I vår uppsats 
utgår vi ifrån kvalitativ data, eftersom vi vill sätta oss in i undersökningsobjektets situation 
och se världen ur dennes perspektiv (op sit s 92). Ett typiskt kännetecken för kvalitativ 
forskning är att forskaren är intresserade av att förstå vad människor gör och varför de gör 
på detta sätt (Jacobsen, 2002, s 138). En annan fördel är att kvalitativ data omvandlar det 
som observeras eller rapporteras till skrivna ord (Denscombe, 2000, s 204). 
 
Syftet med vår studie var att undersöka gapet mellan företag och revisorer samt de 
konsekvenser ett eventuellt förväntningsgap medför. Detta undersöker vi bäst genom 
kvalitativ data då vi vill få fram fullständig uppfattning på problemet samt möjlighet till att 
undersöka det på djupet (Holme & Solvang, 1997, s 92). 
 
Ett alternativ till användningen av kvalitativ data är kvantitativ data. Kvantitativ metod är 
lämplig när vi har goda förhandskunskaper om det ämne vi skall undersöka och när 
problemställningen är relativt klar. Metoden är mest lämplig när forskaren vill beskriva ett 
fenomen, inställning, typ av beteende, frekvens eller omfattning. Vidare beskrivs metoden 
som lämplig när forskaren vill ta reda på hur ofta ett fenomen förekommer. För att kunna 
kategorisera problemet måste forskaren vara säker på att de frågor och de svarsalternativ 
som ställs upplevs som relevanta av respondenterna innan data samlas in. Den kvantitativa 
metoden använder sig av ett frågeformulär där alla svar ges via givna alternativ. 
Frågeformuläret kan göras öppnare genom att forskaren lägger in några öppna frågor som 
respondenten besvarar med egna ord Jacobsen (2002 s 139). Ett exempel när kvantitativ 
metod används är när forskaren vill intervjua många enheter och få en bred inblick över ett 
område. Svaren som framkommer är korta och standardiserade, oftast är svaren också 
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individualistiska. (Op sit 149) Vi valde inte denna metod för att det blir svårare att tolka 
svaren om de är korta samt att respondenterna kan missuppfatta frågorna. 
 

2.5 Val av undersökningsföretag 
 
När vi valde vilka objekt som skulle undersökas använde vi oss av ett subjektivt urval, 
vilket, enligt (Denscombe, 2000, s 23), innebär att urvalet ”handplockas” på grund av att 
forskaren redan har en viss kännedom om de företeelser som skall undersökas. Vårt 
subjektiva urval grundar sig på just detta, vi kontaktade endast aktiebolag med färre än tio 
anställda och en omsättning som var lägre än 20 miljoner kronor. Detta var en nödvändig 
förutsättning för att syftet med studien skulle kunna uppfyllas. Vi tog kontakt med två 
revisorer och tre företag, detta för att ta del av båda parters uppfattning inom vårt 
undersökningsområde. När vi valde revisorer var kriteriet att de reviderade mindre bolag. 
Vi valde företag i olika branscher, eftersom förväntningsgapet inte är branschspecifikt. De 
revisorer som valdes arbetar i någon av de större revisionsbyråerna, anledningen till att vi 
valde de större revisionsbyråerna var att vi ansåg att de har störst kunskaper och stort 
kontaktnät med mikroföretag. Efter vi valt intervjuobjekt ringde vi till både revisorerna och 
företagen för att fråga om de ville medverka i vår studie. Alla tre företag samt båda 
revisorerna accepterade att medverka i vår undersökning.  
 

2.6 Datainsamling 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 241) finns det två typer av tekniker för datainsamling: 
primärinformation – att samla in nya data, och sekundärinformation - att utnyttja tidigare 
insamlat material.  
 
Genom att använda primär data samlar forskarna in information för första gången. Primära 
informationskällan är skräddarsydd för en specifik problemställning (Jacobsen (2002 s 
152). Det finns tre olika typer av insamlingsmetoder nämligen intervjuer, direktobservation, 
och experiment. Vår primärinformation samlades in via intervjuer. På detta sätt får 
forskarna djupgående och detaljerad data eftersom ämnet kan utforskas, frågorna kan följas 
upp samt att undersökningsobjektet kan följas under relativt lång period (Denscombe, 2000, 
s 161). Genom att använda intervjuer som datainsamling får vi en värdefull insikt som 
grundar sig på djupgående information som samlas in på nyckelpersoners kunskaper (Op sit 
162). Intervjuobjektet har möjlighet att utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och 
med sina egna ord förklara vad de anser är centralt (Denscombe, 2000, s 162). 
 
Alternativ insamlingsmetod hade i vårt fall varit direkt observation vilket innebär att 
observation sker medan intervjun pågår. En sådan studie kan också kallas för sekundär 
datainsamling (Arbnor & Bjerke, 1994, s 242). Vid observation i naturlig miljö undersöker 
forskaren en grupp, en organisation eller ett samhälle under en längre tid. Forskarens 
uppgift blir att registrera det komplexa samspelet mellan vad människor säger och gör och 
sammanhanget de säger eller gör det i (Jacobsen, 2002, s 36). Vi anser att möjligheten finns 
att använda denna metod, eftersom observation i objektets hemmiljö ger möjlighet till 

6  



METOD 
djupare och tillförlitligare information. Anledningen till att vi inte valde denna 
insamlingsmetod var att det skulle ta allt för lång tid att undersöka båda parters perspektiv. 

 

2.7 Metodproblem 
 

2.7.1 Validitet 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s 249) är den viktigaste faktorn inom aktörssynsättet att 
bedöma de olika resultatens giltighets validitet. För att resultatet skall vara ”giltigt” ställs 
kravet att det avbildar verkligheten. Jacobsen (2002, s 21) menar att giltighet handlar om att 
mäta det som avses att mäta. Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 
metoderna används för att erhålla data anseende exakthet, riktighet och träffsäkerhet. 
(Denscombe, 2000, s 283). För att stärka validiteten i vår studie tog vi kontakt med två 
revisorer som reviderar mikroföretag och tre ekonomiansvariga i mikroföretag. Valet av 
revisorer och mikroföretagen har ingen koppling vilket innebär att revisorerna reviderar 
inte dessa företag.  Anledningen till att vi tog kontakt med dessa är att vi anser att de har 
stor kunskap om vårt undersökningsområde. När vi var färdiga med intervjufrågorna 
skickade vi ut dessa till respondenterna så de kunde förbereda sig inför intervjutillfället. På 
så sätt ökade vi validiteten eftersom respondenterna därigenom kunde var förberedda på de 
kommande frågorna och därmed ge mer utvecklande svar. Intervjuerna gjordes på 
respektive respondents kontor. För att öka giltigheten i intervjuerna använde vi oss av både 
anteckningar och bandspelare för att på så sätt kunna säkerställa respondenternas svar. Det 
förekommer dock nackdelar med personlig intervju. Tillförlitligheten kan vara ett problem i 
och med att det är svårt att uppnå objektivitet. Ett annat problem som kan uppstå är 
intervjuareffekten vilket innebär att intervjuer baseras på vad människor säger och inte vad 
de gör. Det medför att uttryck och handling inte alltid överrensstämmer (Denscombe, 2000, 
s 163).  

2.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär enligt Jacobsen (2002, s 21-22) att empirin skall vara tillförlitlig och 
trovärdig. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i empirin har vi intervjuat fler än 
en revisor och ett företag, detta gjordes för att undersöka om åsikterna stämde överens inom 
gruppen revisorer och företag och på så sätt öka trovärdigheten i undersökningen. Studien 
skall vara genomförd på ett trovärdigt sätt och får inte vara förknippad med uppenbara 
mätfel. Om ungefär samma resultat skulle uppnås vid genomförandet av samma 
undersökning en gång till, anses undersökningen ha hög tillförlitlighet (ibid). För att detta 
skall vara möjligt måste mätinstrumentet, enligt Denscombe (2000, s 282f), vara 
konsekvent och pålitligt. I syfte att öka studiens tillförlitlighet tog vi kontakt med både 
revisorer och företag för att ta reda på om de var villiga att medverka i vår undersökning. 
Holme och Solvang (1997, s 105) påpekar att de som intervjuas måste få reda på vad det är 
de medverkar i. Utifrån detta kan en nödvändig tillit byggas upp som är en viktig 
förutsättning för att intervjun skall fungera bra (ibid). Med detta i åtanke gav vi en tydlig 
presentation av studiens inriktning och syfte i ett bifogat formulär till intervjuguiden 
(Bilaga B & C) för att klargöra respondenternas roll i studien. Genom detta avsåg vi att 
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uppmärksamma dem om att deras svar utgör en viktig del av studien och att frågorna 
därmed skulle besvaras så tydligt och utförligt som möjligt. Före intervjun frågade vi alla 
respondenter om de ville vara anonyma vilket ökade tilliten och ifall vi fick använda 
bandspelare. Vissa företag ville vara anonyma varvid vi tog beslut att behandla alla företag 
anonymt. 
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3. REFERENSRAM  
 
I detta kapitel tar vi upp de olika teorier som vi använt som grund för 
undersökningsområdet. Vi börjar med att beskriva vad revision är sedan tar vi upp vad 
revisorn har för uppgift och roll i ett företag. Därefter beskriver vi vad ett förväntningsgap 
är och vilka förväntningar ett företag kan ha på revisorn, samt förslag till minskning av ett 
förväntningsgap. Teorierna som tas upp är till grund för vår framtagning av empiri. 

 

3.1 Revision  
 
Enligt FAR innebär revision att revisorn med en professionellt skeptisk inställning planerar, 
granskar, bedömer och uttalar sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR:s 
Revisionsbok, 2004, s 13). Det innebär att revisorn först sätter sig in i företaget för att 
förstå dess verksamhet, sedan granska och slutligen rapportera om företagets 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Arbetet skall utföras enligt god revisionssed och 
måste dessutom iaktta god revisorssed (Op sit 17). God revisionssed är yrkespraxis bland 
erfarna revisorer (FAR:s Samlingsvolym del 2, 2006, s 40). God revisorssed innebär att 
revisorn måste följa de etiska normer1 och lagar för yrkesutövning (Op sit 210). 
Slutuppgiften med revision är att revisorn skall lämna en revisionsberättelse, i vilket 
revisorn skall uttala sig om årsredovisning och bokföring samt styrelsen och VD:s 
förvaltning, samt uttalanden om huruvida årsredovisningen har upprättats med tillämplig 
lag (FAR:s Förlag del 1, 2006, s 48).  Syftet med revisionen är att den skall öka 
trovärdigheten åt den ekonomiska informationen som riktar sig till företagets intressenter 
(FAR:s Revisionsbok, 2004, s 20). Revisionen delas in i redovisningsrevision samt 
förvaltningsrevision (Op sit, s 17).  
 
Med redovisningsrevision är syftet att revisorn skall granska och bedöma räkenskaper och 
årsredovisning. Vid granskningen samlar revisorn in information om företagets 
resultaträkning, för att tillsammans med förvaltningsberättelsen och notupplysningarna 
kunna uttala sig om företaget ger en rättvisande bild av årets resultat och ställning. De 
kontrollerar även att företaget använt rätt värderingsprinciper vid uppförandet av 
balansräkningen (FAR:s Revision, 1999, s 13). 
 
Syftet med förvaltningsrevision är att granska om styrelsen och VD:n uppfyller de lagar 
som de måste följa i ABL. I förvaltningen skall revisorn skaffa revisionsbevis2 för att 
kunna bedöma åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot 
företaget. Andra granskningar som revisorn skall vidta är styrelsens och VD:ns fullgörande 
av bokföringsskyldighet samt granskning av överträdelser av ABL. För att ta ställning i 
dessa frågor måste revisorn granska väsentliga beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i 
företaget. Revisorns uppgift blir därför att sätta sig in i företagets kontrollrutiner och 
organisation. Exempel på granskning är att undersöka om det finns tillräckliga anvisningar 
                                                 
1 Etiska normer innebär att revisorn skall inneha oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens 
och omsorg, tystnadspligt samt uppträda proffesionellt (FAR:s Samlingsvolym,  2006 del 2, s 337). 
2 Revisorn skaffa sig tillräcklig och ändamålsenliga bevis i fråga huruvida informationen om sakförhållandet 
är fri från väsentliga fel (FAR 2006 del 2, s 313)  
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av arbetsfördelning mellan styrelsen och VD:n gällande ansvar. Finner revisorn att 
styrelsen eller VD:n överträtt gällande lagar leder det till en anmärkning i 
revisionsberättelsen vilket kan leda till en oren revisionsberättelse (FAR:s Revision, 2004, s 
30).  
 
För att förstå revisionen fullt ut är det viktigt att få en inblick i revisorns roll och uppgift, 
eftersom det är han/hon som utför revisionen.   
 

3.2 Revisorns roll och uppgift 
 
Revisorns roll är dynamisk och i ständig utveckling även om lagstiftning och principer inte 
förändras nämnvärt. Utvecklingen av revisorns yrkesroll styrs av intressentgruppernas 
behov och förväntningar samt revisorernas kompetens (Haglund, 1986). En yrkesrevisor 
kan uppträda i olika roller såsom granskare och rådgivare (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 
107). 
 
Revisorns grundläggande arbetsuppgift utgörs av granskning. Syftet med granskningen är 
att undersöka om den lämnade informationen samt om redovisningen uppnår en tillräckligt 
hög kvalité. Det handlar om en god överrensstämmelse mellan årsredovisningen med text 
och siffror och den ekonomiska verksamheten, eftersom årsredovisningen är en redogörelse 
för den ekonomiska verksamheten måste dessa stämma överrens (Fant, 1994, s 69). En 
viktig del av arbetet som revisorn utför som granskare är att påverka klienterna för att 
förebygga fel, samt förslag till förbättringar i de interna rutinerna (Svanström, 2004, s 54).  
 
En revisor har inom vissa gränser möjlighet att åta sig konsulttuppdrag i egenskap att ge råd 
till företag han/hon inte reviderar. Revisorn får i viss mån ge råd till företag han/hon 
reviderar, dock får rådgivningen inte vara i sådan omfattning att revisorns oberoende 
försvagas (Fant, 1994, s 55). Vid utförande av konsultuppdrag gäller i stort samma krav 
som vid utförande av revisionsuppdrag vilket innebär att utförandet skall präglas av 
självständighet och objektivitet. Revisorns uppträdande mot klienten skall vara på ett sådant 
sätt att klienten inte kan ifrågasätta revisorns oberoende (op sit 174). Revisorn som 
rådgivare kan ha arbetsuppgifter såsom budgetering, finansiell planering, företagsvärdering, 
utvecklingsfrågor samt bokslut och skattefrågor (Svanström, 2004, s 55). 
 
Revisorn har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsen 
och VD: ns förvaltning enligt den lagstiftning som finns i ABL (Svanström, 2004, s 2). 
Före granskningen skall revisorn upprätta en plan, där han/hon bedömer vad som skulle 
kunna medföra väsentliga fel och risker i årsredovisningen som senare granskas (FAR:s 
Samlingsvolym,  2006 del 2, s 343). Revisorns uppgift är att kontrollera och uttala sig om 
företaget sköter sina affärer på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att företagets ställning 
och resultat redovisas på ett tillfredställande sätt för företagets ägare och dess intressenter 
(Diamant, 2004, s 19). För att en revisor skall vara effektiv i sitt arbete finns det vissa 
grundförutsättningar. Dessa förutsättningar är att vara oberoende, inneha hög kunskap och 
tystnadsplikt. Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att revisorn skall vara effektiv i sitt 
arbete (Haglund, 1986). En revisor är oberoende om han/hon vid utförandet av uppdraget 
har förmågan och välja att göra sina egen bedömning och fatta sina beslut på grundval av 
tillgänglig fakta, utan att påverkas av andra personers önskan (Diamant, 2004, s 163). 
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Kraven på hög kunskap och erfarenhet hos revisorn är självklara för att kunna fullgöra en 
uppgift. Kombination av kunskap och erfarenhet samt omdömesförmåga ger 
yrkeskompetens till revisorn för att vinna intressenternas förtroende (Haglund, 1986). 
Tystnadsplikten är en självklarhet som regleras i lag, det enda som utomstående får reda på 
är i princip det som revisorn skriver i revisionsberättelsen. Det finns dock undantag från 
tystnadsplikten och det sker vid bolagsstämman där revisorn har upplysningsplikt. Revisorn 
är skyldig att svara på bolagsstämmans frågor förutsatt att de inte skadar företaget 
väsentligt (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 91). 
 
För att säkerställa att revisorns roll är oberoende gentemot företaget använder sig revisorn 
av analysmodellen för att granska sin opartiskhet och självständighet. 

3.3 Analysmodell för opartiskhet och självständighet  
 
Genom att använda analysmodellen (Bilaga A), skall revisorn granska sig själv och avstå 
från ett revisionsuppdrag, om det finns omständigheter som rubbar revisorns opartiskhet 
eller självständighet (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 86).  Prövning av revisorn sker i alla 
revisions och andra granskningsuppdrag som innefattas i revisionsverksamhet (Svenska 
revisorsamfundet, 2002, s 11). Enligt Revisionslagen 21 §, första stycket skall revisorn 
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för han eller hennes 
självständighet. Revisorn skall avböja uppdrag om dessa orsaker förekommer (FAR:s 
Samlingsvolym del 2, 2006, s 11). 
 
I Fars revisionsbok (2004, s 87) beskrivs omständigheter som gör att en revisor skall avstå 
från ett uppdrag. 
 
Egenintressehot: Förekommer om revisorn har ett eget ekonomiskt eller allmänt intresse 
hos klienten. Det kan även föreligga indirekta egenintressen om någon närstående person 
till revisorn eller ett bolag som revisorn har ekonomiska intressen är inblandat. Exempel på 
egenintressen kan vara: innehav av aktier i klients verksamhet samt deltagandet i 
gemensamma projekt (Svenska revisorsamfundet, 2002, s 12).      
 
Självgranskningshot: Revisorn måste granska sitt arbete, eftersom han/hon inte får 
reviderar ett företag som han/hon tidigare gett råd till. Det finns olika självgranskningshot 
som skall bedömas på olika sätt. Exempel på självgranskningshot kan finnas om revisorn 
tidigare varit anställd hos revisorsklienten samt om en närstående person till revisorn ingår i 
revisionsklientens ledning (Svenska revisorsamfundet, 2002, s 13). 
 
Partställningshot: Revisorn får inte ta ställning för eller emot klienten, till exempel vid 
rättsliga eller ekonomiska frågor där det råder meningsskiljaktigheter. Ett hot föreligger 
först när revisorn har i uppdrag att tala om klientens företeelse. Exempel på partsällningshot 
kan vara att revisorn är ombud i en skatteprocess eller om revisorn begär skadeståndskrav 
från klienten (Svenska revisorsamfundet, 2002, s 14). 
 
Vänskaps-/förtroendehot: Revisorn får inte ha någon nära relation till klienten som till 
exempel styrelseledamot, VD, ekonomichef och andra ledande befattningshavare, som 
han/hon tidigare granskat. Ett särskilt hot kan uppstå om revisorn har innehaft uppdrag för 
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klienten under en längre tid. Hotet ligger i att revisorn kan bli för välvilligt inställd till 
revisorn (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 86). 
 
Skrämselhot: Innebär att revisorn riskerar att påverkas av en dominerande person hos 
någon klient som han/hon skall granska. Exempel på skrämselhot kan vara påtryckningar 
från revisionsklienten som är utformat på sådant sätt att det ger obehag hos revisorn (FAR:s 
Revisionsbok, 2004, s 86). 
 
Föreligger något eller några av ovanstående hot skall styrkan i hotet bedömas. Uppdrag 
behöver dock ej avböjas eller avsägas om motåtgärder vidtas som gör att det inte finns 
anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet (FAR:s Revisionsbok, 
2004, s 89). 
 
Vi anser att analysmodellen är ett instrument som kan göra att förväntningarna som 
klienten har, inte genomförs av revisorn på grund av de gränser som modellen sätter för 
revisorn vid utförandet av revisionen. Ett exempel på det är självgranskningshot. Har 
klienten förväntningar som gör att revisorns oberoende hotas kan dessa förväntningar inte 
uppfyllas.   
 

3.4 Förväntningar på revisionen  
 
Mätning av förväntningar i tjänster har varit problematisk, eftersom förväntningar och 
uppfattningar om prestation oftast sker samtidigt. Klienten har ofta en förväntan om hur 
tjänsten skall vara innan köpet. Den förväntan klienten har med sig innan köpet jämförs 
sedan med den känsla som uppstår vid konsumtionen. Ett sådant exempel är när en revisor 
av revisionstjänst inte är medveten om klientens krav, vilket medför att han/hon inte har 
tillräcklig uppmärksamhet om klientens önskemål (Brown, Hubert & Sehorn, 1995). Vid ett 
försök att definiera kvalitén i tjänster har egenskaper från produkter använts såsom fysisk 
uppträdande och teknisk specifikation. Klienter använder ofta dessa ersättningsattribut för 
att värdera kvaliteten av vad som är väsentligt i tjänsten. Kvalitén på tjänster är inte bara ett 
resultat utan det är minst lika viktigt hur produkten levereras. För att mäta kvalitén i tjänster 
används en modell som heter SERVQUAL. Skaparna av modellen ansåg att det endast går 
att mäta kvalitén hos klienten och därför är modellen konstruerad på ett sådant sätt att 
klienten bedömer fem nyckeldimensioner på en skala mellan ett och tio (Connor & 
Douglas, 2003). 
 

1. Reliabilitet: Prestera utlovad tjänster på ett pålitligt och riktigt sätt. 
 

2. Påtaglig: Förmågan att uppfylla den utlovade revisionstjänsten 
 

3. Intresse: Viljan att hjälpa klienten och ge konkreta förslag. 
 

4. Garanti: Kunskap och artighet av anställda och förmågan att förmedla förtroende 
och tillit.  

 
5. Empati: Förmågan att vara omtänksam och individualisera uppmärksamheten till 

klienten. 
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Med hjälp av nyckeldimensionerna i SERVQUAL modellen är syftet att få reda på om det 
existerar ett förväntningsgap och var, samt i vilken utsträckning det existerar (Connor et al, 
2003).  
 
Företagen anser att revisorerna har en skyldighet att varna om det skulle visa sig att det 
förekommer risker. Exempel på risker kan vara en stor valutaexponering, en osäker eller 
uteblivande värdering av ett fastighetsbestånd3 (Edvardsson, 1992). Företagen har 
förväntningar på revisorn att han/hon rapporterar samtliga lagbrott i företaget, medan FAR 
anser att revisorn inte är skyldig att rapportera andra lagbrott än de företag som bryter mot 
ABL och viss skattelagstiftning som medför skadeståndsskyldighet (Ao, 1993).  
 
Vi anser att det kan uppstå ett förväntningsgap mellan revisorn och klienten, ifall revisorn 
inte undersöker klientens förväntningar enligt SERVQUAL modellen innan genomförandet 
av revisionen.  
 

3.5 Förväntningsgap  
 
Att förstå vad klienten förväntar sig från revisorns prestation, revisionstjänsten, är 
nödvändigt för revisionsbyråer. Eftersom förväntningarna tillgodoser en standard genom att 
klienten jämför byråernas prestationer och utbud. För att illustrera förväntningsgapet har 
det tagits fram en modell (Baker & Walker, 2000).  

 

Önskad tjänst 

Given tjänst 

Uppfattad 
tjänst 

Förutsagd 
tjänst 

Toleranszon

Tillfredsställelse 

Uppfattas 
tjänsten 
given 

Uppfattas 
tjänsten 
överlägsen 

 
Figur 2. Conceptual model of expectations in evaluations of services. Efter “An exploratory study of a 
multi-expectation framework for services” J. Baker & J. Walker, 2000, Journal of services marketing 14(5), 
414. 
 

                                                 
3 Värdering av fastighet (www.ne.se 2006-12-04). 
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Denna modell använder sig av två olika nivåer av förväntningar, det vill säga önskad och 
given tjänst. Önskade förväntningar är en blandning av vad klienten hoppas få i tjänsten 
och vad de förväntar sig få, medan givna förväntningar är på en lägre nivå av förväntningar 
i förhållande till vad klienten anser vara en acceptabel nivå av prestation. Önskade 
förväntningar är ganska stabila över tiden medan given prestationsförväntan ofta varierar. 
Mellan dessa nivåer av förväntningar på tjänstens kvalité finns en toleranszon. I denna zon 
är klienten villig att acceptera heterogenetik4 i tjänstens kvalité. Klientens förväntningar har 
inte endast en nivå utan är bunden till den övre eller undre gräns av vad som är acceptabelt. 
När klienten befinner sig inom denna zon är de varken nöjda eller missnöjda med 
utförandet av tjänsten (Baker et al 2000).   
 
I revisionen uppstår det så kallade förväntningsgapet när revisorn och klienten har skilda 
åsikter om revisorns skyldigheter och ansvar gällande revisions rapporter (Koh & Woo, 
1998). Ett förväntningsgap uppstår lätt när intressenternas förväntningar på revisorn inte 
motsvarar vad revisorn faktiskt kan och får göra. (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 111).  
Revisorn förväntas bygga upp en förtroendefull relation till klienten. Revisorn förväntas 
stödja klienten med ganska långtgående rådgivning och utföra en oberoende granskning 
(Cassell, 1996, s 116). Klientens förväntningar på revisorn kan se olika ut beroende på 
vilken del av organisationen som avses, till exempel styrelse eller VD.  Klienten uppfattar 
revisorn i första hand som sitt eget verktyg för att kontrollera ledningen och 
ekonomiavdelningen. Detta kan gälla granskningen av såväl internkontrollen som 
årsredovisningen. Ett av missförstånden som kan ge upphov till ett förväntningsgap är att 
företagen tolkar revisorn som en internrevisor som står till styrelsens förfogande, varvid 
företaget bortser från utgångspunkten att styrelsen själv är föremål för revisorns granskning 
(op sit 196-197).  
 
Speciellt bland mikroföretag finns en utbredd uppfattning att revisorn bör göra mer än vad 
som är möjligt enligt teorin. Företagen anser att det är revisorns ansvar att tillgångar och 
skulder är rätt värderade vid bokslutet samt att det är revisorns skyldighet att upptäcka 
skattebrott och förskingringar (Cassel, 1996 s 198).  
 

3.6 Förslag till minskning av förväntningsgap 
 
Teorin om ”Disconfirmation” har använts för att förklara bildandet av tjänste kvalité och 
kundlojalitet. Idén om disconfirmation är att resultatet av tillfredställelse eller missnöje är 
ett resultat av jämförelse mellan revisorns prestation av en tjänst och klientens förväntan på 
utförandet av tjänsten. Modellen tar upp olika typer av förväntningar och åtgärder för att 
tydliggöra förväntningarna för att på så sätt minska risken till förväntningsgap (Ojasalo, 
2001). 
 
Otydliga förväntningar: Klienter har inte alltid en klar uppfattning om vad de förväntar 
sig av tjänsten. En känsla som uppstå är att något är fel eller att tjänsten är bristfällig utan 
att veta vad som är fel. I denna situation vill klienten ha förbättringar, men de vet inte 
vilken sorts förbättringar det kan vara. Dock finns en svag idé om vad som kan förbättras. 
Om dessa förväntningar inte förverkligas känner kunden att tjänsten är otillräcklig, men de 
vet inte varför. Klienter som ofta byter leverantör har oftast otydliga förväntningar. En 
                                                 
4 Olikheter i servicekvalité (www.ne.se, 2006-12-06). 
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anledning till att ingen kan uppnå deras förväntningar beror på att klienten är omedveten 
om vad de vill få ut av tjänsten, vilket leder till att dessa ofta byter revisor (ibid). 
 
Fokusering av otydliga förväntningar: Revisorn har till uppgift att få klientens 
förväntningar mindre otydliga och mer precisa, detta sker genom en dialog. När klientens 
förväntningar fokuseras blir förväntningarna mer precisa och klienten känner sig därefter 
säkrare på sina förväntningar. Om inte de otydliga förväntningarna blir identifierade och 
tillgängliga för båda parter kan inte långsiktig kvalité uppnås (ibid). 
 
Tysta förväntningar: Tysta förväntningar associeras med situationer där tjänsten är 
självklar. Klienter tänker inte aktivt eller medvetet på sina förväntningar vilket innebär att 
de aldrig förverkligas. Ett exempel på detta är att klienter förväntar sig att revisorn vet 
vilken tjänst de kräver. De förväntar sig att de skall komma ihåg tidigare information 
eftersom de gjort affärer förut. Detta kan leda till att klientens förväntningar ökar efterhand 
utan att de säger något. I revisorns fall kan det innebära att han/hon får större förväntningar 
på sig men kan inte uppfylla dessa eftersom det kan bryta mot oberoenderegeln (ibid).   
 
Avslöja tysta förväntningar: Klienten kan ibland ta tjänster som självklara speciellt om de 
haft en längre affärsförbindelse. Det kan anses vara självklart för klienten att revisorn 
kommer ihåg information från tidigare uppdrag. De konsekvenser som kan uppstå om 
klienten tar tjänster för givet kan leda till att förväntningarna inte blir mötta. Att avslöja 
tysta förväntningar leder till att öka tillfredställelsen och den långsiktiga kvalitén (ibid). 
 
Orealistiska förväntningar: Sådana förväntningar är omöjliga eller osannolika att 
uppfylla.  För en revisor skulle en orealistisk förväntan innebära att de förväntas finna alla 
fel och oegentligheter i årsredovisningen (ibid). 
 
Mäta orealistiska förväntningar: Klienter har ibland förväntningar som inte kan 
tillmötesgå av revisorn. När klientens förväntningar är orealistiska kan revisorn förhindra 
ett förväntningsgap genom att mäta förväntningarna. När klienten har förväntningar som är 
orealistiska går det inte att undvika besvikelse. Genom att mäta förväntningarna i början av 
tjänstens användning och göra förväntningarna realistiska kan klientens förväntningar 
tillgodoses för att undvika besvikelse. När klienten förstår att deras förväntningar är 
orealistiska uppstår ett kortsiktigt förväntningsgap, detta försvinner på lång sikt (ibid). 
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Figur 3. A Framework for managing customer expectations. Efter “Managing customer expectations in 
professional services” of J. Ojasalo, 2001, Managing Service Quality 11 (3), 206.  
 
Syftet med modellen är att klargöra hur klientens förväntningar ser ut, för att sedan 
tydliggöra dessa innan tjänsten produceras, vilket leder till minskad risk för upphov till 
förväntningsgap (ibid).  
 
Koh & Woo (1998) anser att kunskap om revision är en viktig faktor när det gäller försök 
att minska förväntningsgapet. Företag med större kunskap lägger mindre ansvar på revisorn 
vilket leder till minskat förväntningsgap. Medan företag med liten kunskap förväntar sig 
mer av revisorn vilket leder till ett ökat förväntningsgap. FAR anser att förväntningsgapet 
kan angripas från två håll. Intressenterna kan informeras om vad revision innebär och vad 
lagstadgad revision omfattar. Ett annat förslag är att tydligare visa styrelsen och VD:ns 
ansvar samt vad revisorns roll är. Casell (1996, s 197) anser att en viktig utgångspunkt för 
att minska förväntningsgapet är att öka insikten om vem som är föremål för granskning.
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4. EMPIRI 
 
Vår empiri är insamlad från två olika grupper, mikroföretag och revisorer. Detta för att ta 
reda på om det finns skillnader i dessa parters förväntningar avseende revision. Vi har valt 
att behandla svaren anonymt på grund av önskemål fån respondenterna. Kapitlet är en 
sammanställning av vad vi fick ut av intervjuerna vi har inte använt oss av egna tankar och 
synpunkter. 
 

4.1 Presentation av undersökningsobjekt 
 

4.2.1 Företag 1  
Respondent i företag 1 är ansvarig för företagets ekonomi. Företaget anlitar en revisor och 
en konsult från en och samma revisionsbyrå. Konsulten hjälper till med bland annat den 
dagliga bokföringen och eventuella problem som skulle kunna uppkomma vid upprättandet 
av bokslutet. Företaget har 3 anställda och en omsättning på cirka nio miljoner kronor.  
 
Respondenten anser att de uppgifter som revisorn skall göra i ett mikroföretag beror på vad 
han/hon är anlitad till. Exempel som respondenten ger på uppgifter som revisorn skall göra 
är att upprätta årsredovisning, som förväntas ske enligt årsredovisningslagen. Ett annat 
exempel är om revisorn är anlitad att göra bokslut, då förväntas han/hon granska och 
godkänna den löpande bokföringen i bokslutet. Respondenten förväntar sig också att få 
vara med vid bokslutet för att gå igenom det tillsammans med revisorn. 
 
Förväntningar på revisorn vid revisionen är att han/hon skall vara kunnig om de lagar och 
normer som finns samt att upprätta årsredovisningen enligt årsredovisningslagen och 
BFN:s lagar och stadgar. Vid frågan hur respondentens förväntningar ser ut anser 
respondenten att deras förväntningar är tysta, eftersom de inte har uttalade förväntningar 
utan revisionstjänsten blir genomförd automatiskt. 
 
Den nytta som respondenten anser sig få ut av revisionen är att de får veta om de bokfört 
rätt och riktigt samt att revisorn godkänner den löpande bokföringen. Respondenten 
påpekar att de inte kan allt och därför förväntar de sig att revisorn säger till om något är fel 
och visar hur företaget skall göra för att komma till rätta med felet. En annan nytta som 
nämns är att revisorn kontrollerar att det är ordning och reda bland företagets papper och 
ser till att styrelsen haft sina möten.  
 
När revisorn lämnar ifrån sig årsredovisningen förväntar sig respondenten att revisorn 
utlovar en korrekt och felfri årsredovisning. Uppfattning gällande revisorns förväntningar 
på företaget vid revisionen är att företaget bokfört enligt god redovisningssed och att 
företaget har underlag för alla verifikat samt ordning och reda bland papperen. På frågan 
om det förekommer något förväntningsgap, svarar respondenten att det inte förekommer 
något förväntningsgap. 
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4.2.2 Företag 2  
 
Företag 2 är ett relativt nytt IT-bolag, där fyra personer är anställda. I början hade 
respondenten ansvar för den löpande bokföringen, men det blev för tidskrävande därför 
anlitade företaget en konsult för att ta hand om företagets redovisning. Företaget har 3 
anställda och en omsättning på cirka en miljon kronor.  
 
Respondenten anser att revisorns uppgift i företaget är att analysera vad som är rätt och fel i 
bokföringen. Vidare anser respondenten att revisorn skall vara tillgänglig vid eventuella 
skattefrågor och övriga lagar. Vid frågor som revisorn inte kan besvara anser respondenten 
att revisorn bör vägleda företaget till någon expert inom problemområdet. Respondenten 
menar i övrigt att revisorn skall gå igenom bokslutet för att bedöma om innehållet är 
korrekt. Företagets syn på revisorn är att han/hon är företagets och statens kontrollant för 
att bokföringen har genomförts på ett korrekt sätt. 
 
Förväntningar som respondenten har på revisorn är att han/hon skall göra sitt jobb, det vill 
säga granska och gå igenom bokslutet och se till att lagen följs, fast den primära uppgiften 
är att granska bokslutet. Respondenten förväntar sig även en kontinuerlig kontakt med 
revisorn. Företagets förväntningar gällande revisionstjänsten är tysta, eftersom de inte 
upplyser revisorn om deras förväntningar. 
 
Företaget anser att de inte har tänkt på nyttan med revisionen utan det är endast något som 
görs för det är lagstadgat. Men respondenten anser ändå att den nytta företaget får ut av 
revisionen är att de har möjlighet att diskutera sina funderingar och tankar med revisorn och 
delvis få råd. En annan nytta som nämns är att revisionen ökar tillförlitligheten i 
årsredovisningen, vilket kan göra det lättare att låna pengar vid framtida investeringar  
 
Förväntningar som företaget har vid revision är att revisorn garanterar att allt är rätt och 
riktig i bokföringen. Företagets utgångspunkt är att revisorn är en så kallad ”kontrollpolis” 
för att allt gått rätt till gentemot staten och företagets aktieägare. Om det förekommer fel 
före revisionen anser respondenten att felet är företagets ansvar medan om felet uppstår 
efter revisionen anser respondenten att det är revisorns ansvar. Enligt respondenten är 
revisorns förväntningar att företaget följt bokföringslagen och att bokslutet är i 
standardiserat format.  
 
Respondenten anser inte att det existerar något stort förväntningsgap mellan revisorn och 
företaget. Det förväntningsgap som uppstår anser företaget beror på att de är en ny aktör 
och inte funnits i branschen så länge och därmed inte har lika stor kunskap som revisorerna. 
I situationer där förväntningsgap förekommer anser företaget dock att revisorn har rätt, 
eftersom erfarenhet hos revisorn är stor. 
 
En anledning till förväntningsgapet är att revisorn varit länge i branschen vilket ger upphov 
till skilda kunskaper. En annan orsak till förväntningsgapet är att parterna har olika 
erfarenheter gällande revision. Exempel som skulle kunna minska förväntningsgapet är att 
öka på kunskapen om revisorns åtaganden. Konsekvenser som ett förväntningsgap medför 
är att det krävs resurser för att lösa uppkomna problem som till exempel skatteproblem, 
vilket medför ökade kostnader för företaget.   
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4.2.3 Företag 3  
 
Respondenten är en av två grundare av företaget och har delat ekonomiskt ansvar. Företaget 
grundades 2004 och verksamheten omfattar konsultuppdrag inom system och 
programmering. Även detta företag anlitar en konsult för att utföra bokföringen. Företaget 
har tre anställda och omsätter drygt en miljon kronor. 
 
Företaget har till viss del kombinerad revisionstjänst, vilket innebär att revisionsbyrån 
erbjuder bokslut och revision. Respondenten räknar själv ut skatt och moms varje månad 
för att ha egen kontroll. Revisionsbyrån har hand om bokföringen för att se till att allt blir 
rätt enligt lagar och normer. Företaget anser att revisorn skall göra en hel del i 
mikroföretag, eftersom mikroföretag inte har intern kunskap i ekonomiska frågor och därför 
har de inte någon annan än revisorn att förlita sig på. Uppgifter som företaget tycker att 
revisorn bör göra är, bokföring, bokslut, juridiska frågor, kompanjonsavtal, hjälp vid affärer 
samt vara ett ”bollplank” i största allmänhet. 
 
Respondentens förväntningar på revisionen är att revisorn analyserar och kontrollerar 
bokslutet. En annan förväntning är att revisorn hjälper till inom vissa områden såsom 
avskrivningar för att jämna ut vinsten över tiden, det vill säga att företaget skriver av mer i 
goda tider. Företaget förväntar sig också att revisorn skickar in årsredovisningen och övriga 
papper till patent och registreringsverket. Respondentens förväntningar på revisionstjänsten 
är tysta, vilket innebär att arbetet flyter på utan att företaget ber om något. Nyttan som 
företaget får av revisionen är att revisorn kontrollerar och analyserar bokslutet för att 
undersöka om några felaktigheter uppstått. 
 
Det som respondenten förväntar sig att revisorn utlovar vid revisionen är att han/hon svarar 
på alla frågor som respondenten har samt att revisorn upptäcker alla felaktigheter som 
uppstått. Enligt respondenten är revisorns förväntningar på företaget vid revisionen att 
företaget håller ordning och reda på sina papper i en kronologisk ordning så de är 
lättillgängliga för revisorn. En annan förväntan är att förtaget skall vara tillgängligt för att 
ge svar vid eventuella frågor som kan tänkas uppstå. 
 
Respondenten anser inte att det finns något förväntningsgap förutom vid ett upplevt 
tillfälle. Förväntningsgapet som uppstod vid det tillfället handlade om missförstånd 
angående inlämning av kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Detta berodde på en brist i 
kommunikationen mellan företaget och revisorn. Respondenten utgick ifrån att revisorn 
skulle lämna in dessa och revisorn förutsatte att företaget lämnat in kontrolluppgifterna. 
Företaget upptäckte att kontrolluppgifterna inte lämnats in och gjorde det i sista stund. 
Anledningen till detta förväntningsgap anser respondenten beror på bristande 
kommunikation. Åtgärder som företaget anser bör vidtas för att minska förväntningsgapet 
att revisorn utger ett informationsblad som innehåller uppgifter om vad revisorn skall göra 
och vad han/hon inte gör. Det förväntningsgapet skulle kunna tänkas medföra är 
ekonomiska konsekvenser i form av böter, ifall företaget inte lämnat in kontrolluppgifterna 
i tid.  
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4.2.4 Revisor 1  
Respondenten arbetar på en av de fyra stora revisionsbyråerna och har varit i branschen i 16 
år. De huvudsakliga företagen som granskas är små och mindre ägarledda företag.   
 
Respondenten inleder intervjun med att påpeka att skillnaden mellan mikroföretag och 
större företag inte är stora, eftersom svensk revisionsstandard används i båda fallen. Dock 
kan det uppstå skillnader i redovisningsprinciper, större företag kan i vissa fall använda sig 
av ”U.S. GAAP” vilket är en internationell redovisningsstandard som endast utländska 
bolag följer. Uppdragen i mikroföretagen är oftast kombinerade, det innebär att 
revisionsbyrån får i uppdrag att göra bokslutet och även granska det. Dock får inte samma 
revisor göra bokslutet och sedan granska det. En skyldighet som revisorn har i mikroföretag 
är att utföra en revisionsplanering och genomföra en granskning enligt svensk 
revisionsstandard.  
 
Förväntningar som respondenten har på mikroföretag är låga vid kombinerade uppdrag. 
Anledning till den låga förväntan vid kombinerade uppdrag är att byrån upprättar bokslut 
och fångar upp mycket av problematiken i bokföringsprocessen, vilket gör det enklare att 
dokumentera revisionen som i slutändan leder till lägre kostnader för revisionen. Fast 
revisorn måste fortfarande ha en plan för vad han/hon skall granska.  
 
Respondenten anser att revisorns uppgift vid ett kombinerat uppdrag i ett mikroföretag är 
att säkerställa årsredovisningen och bokslutet för att visa en rättvisande bild av företaget. 
Vidare påpekar respondenten att det är viktigt att informera mikroföretag om lagstiftning. 
Revisorns uppgift är också att ha genomgångar med klienten för att tittar på företagets 
lönsamhet, samt analysera hur företagets produkter går för att se om rätt produktmix 
används. När granskningen genomförs är det viktigt att vara ett bollplank till företaget 
vilket är väldigt uppskattat. 
 
Analysmodellen är inget hinder enligt revisorn eftersom långtgående rådgivning inte 
förekommer. Rådgivning i mikroföretag är av enkel karaktär där det går att säga vad som är 
rätt eller fel. Skulle det uppstå osäkerhet kring rådgivningen kan revisorn kräva en ”second 
opinion” vilket innebär att en revisor utifrån tittar på problemet. I och med denna åtgärd har 
revisorn möjlighet att fortsätta revidera företaget. 
 
Respondenten anser att mikroföretagens nytta av revisionen att de får konkreta tips, som 
visar hur företaget blir effektivare. En annan nytta kan röra sig om handfasta råd, 
exempelvis genomföra ett generationsskifte. Revisorn påpekar att diskussioner om 
företagets verksamhet vid genomgången i revisionen är uppskattad, eftersom det ger en 
trygghet till företaget. Respondenten anser att mikroföretagen förväntar sig handfasta råd 
och en förenkling i genomgången av bokslutet. Vidare anser respondenten att företagen 
förväntar sig hjälp om det exempelvis uppstår problem med skattemyndigheten. 
Förväntningarna hos företaget är tydliga anser revisorn, eftersom klienten vill ha respons på 
verksamheten efter granskningen av bokslutet. 
 
Revisorn anser att det förekommer större förväntningsgap då revisionsbyrån inte har hand 
om bokslutet utan endast revisionen. En risk som kan uppstå när företaget inte har ett 
kombinerat uppdrag är att det inte uppstår en naturlig kontakt mellan klienten och 

20  



EMPIRI 
revisionsbyrån som annars finns.  När ett företag har ett kombinerat uppdrag från samma 
revisionsbyrå har revisorn kontinuerlig kontakt med klienten. Detta medför att boksluten 
blir ganska exakta. Det har förekommit fall där företag som bokfört själva gjort felaktiga 
bokslut men i sådana situationer ger revisorn förslag till förändringsåtgärder vid revisionen 
som medför en bättre bild av företaget. Revisorn tillåter vissa fel i bokslutet så länge det 
inte är väsentliga fel och som förändrar synen på företagets ekonomiska situation. 
 
Respondenten utlovar det som står i revisionsberättelsen, det vill säga att revisorn utlovar 
en hög men inte absolut säkerhet i granskningen av företagets balans och resultaträkning 
samt ger styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Orsaken till förväntningsgap kan variera från företag till företag. Det finns företag där det 
är svårt att skriva en ren revisionsberättelse, eftersom det finns företag som inte har bra 
ordning och därmed avviker från standarden, exempelvis att skatt och arbetsavgifter är 
betalda för sent. Dessa företag har svårt att förstå varför revisorn är tvungen att skriva en 
oren revisionsberättelse.  
 
Respondenten ger exempel på hur ett förväntningsgap kan minskas, genom kommunikation 
och samtal om revisionens syfte med klienten kan förväntningsgapet minskas. 
Konsekvenser av förväntningsgapet medför att förståelsen för revisionen minskar, vilket 
kan leda till att debatten om slopad revisionsplikt ökar bland mikroföretagen.  
 

4.2.5 Revisor 2  
Respondenten arbetar på en av de fyra stora revisionsbyråerna och varit verksam i 
branschen i cirka 30 år. Respondentens huvudsakliga målgrupp är företag med bara ett fåtal 
anställda.  
 
Respondenten anser att de skillnader som finns mellan mikroföretag och större företag inte 
är så omfattande. Revisorn använder sig av ett standardprogram där de går igenom vissa 
väsentliga områden som täcker samtliga företag upp till börsnoterade bolag. Det är först när 
det blir revidering av börsbolag som skillnaderna blir påtagliga, eftersom det är först på 
denna nivå som granskningen blir inriktad på att kartlägga rutiner och systemanalys med 
datorhjälp.  
 
Förväntningar som revisor 2 har på mikroföretag vid revisionen är att mikroföretaget utgår 
från checklistan som revisorn lämnar innan revisionen, vilket innehåller en lista över 
material som revisorn vill ha före granskningen av bokslutet. En stor del av revisionen sker 
löpande genom kontinuerlig kontakt med klienten, vid dessa tillfällen ställs inga speciella 
förväntningar på klinten.   
 
Respondenten anser att hans ansvar i ett mikroföretag är att hitta felaktigheter i bokslutet 
och komma med förslag hur problemet kan komma till rätta. Målet är inte endast att hitta 
felaktigheter utan det viktiga är att hitta lösningar till dessa problem. Respondenten anser 
sig inte hindras av analysmodellen det vill säga att hans opartiskhet eller självständighet 
rubbas. 
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Nyttan som respondenten anser att mikroföretaget får ut av revisionen är att klienten dels 
får veta att de uppfyller de krav som ställs från myndigheterna, detta är viktigt eftersom det 
är svårt för klienten att vara insatt i myndigheternas krav. En annan nytta är att 
mikroföretagen ta hjälp av konsultationen vilket innebär att få hjälp med problem som 
uppstått exempelvis moms och skatter. Detta är ingen direkt nytta av revisionen, men det är 
en förlängning av den. Respondenten anser att förväntningar som mikroföretagen har på 
revisionen är att de skall få den lagstadgade revisionen så de kan känna trygghet i bokslutet 
och att räkenskaperna klarar en granskning från myndigheterna.  
 
Respondenten anser att klientens förväntningar är tysta, eftersom de inte vet vad de vill ha 
för hjälp, men de vet var de kan få professionell hjälp om det uppstår något problem. 
Respondenten anser att klienten känner till att revisorn inte kan granska allt. Ett sådant 
exempel som respondenten gav var, om bokslutet innehåller en för hög kostnad på 500 kr 
kan inte revisorn stå till svars för det.    
 
Respondenten anser inte att det förekommer något förväntningsgap med avseende på 
revision. Ett problem som skulle kunna uppstå är att klienten uppfatta revisionsbyrån som 
en myndighet, men då gäller det att undersöka klientens förväntan innan tjänstens 
utförande. 
 
Det som utlovas vid revisionen är att räkenskaper och bokslut inte innehåller väsentliga fel. 
Förslag för att minska förväntningsgapet är att ha en kommunikation med klienten för att 
klargöra vad revisorns arbete går ut på och även få reda på vad de förväntar sig. 
Konsekvensen av förväntningsgapet anser respondenten är att klienten byter revisor på 
grund av att klienten inte är tillfredställd med utförandet av revisionstjänsten som 
exempelvis att skatterevisionen inte blivit som klienten förväntat sig.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSIONER  
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys, vilket bygger på våra forskningsfrågor 
och syfte. Detta gör vi med stöd från teorikapitlet då vi jämför teorin med empirin för att se 
om det förekommer skillnader och likheter i deras förväntningar.   

5.1 Revisorns uppgift vid revisionen  
 
Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och 
VD:ns förvaltning (Svanström, 2004, s 2). Andra uppgifter som revisorn har är att 
kontrollera att företaget genomför affärerna på ett lagligt och korrekt sätt, samt att resultat 
och ställning redovisas på ett tillfredställande sätt för företagets intressenter (Diamant, 
2004, s 19). Företagen anser att en revisor skall upprätta årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen, granska och godkänna den löpande bokföringen och bokslutet. Båda 
revisorerna anser att deras uppgift i ett mikroföretag är att säkerställa årsredovisningen och 
bokslutet för att visa en rättvisande bild av företaget. Vidare påpekar revisorerna att det är 
viktigt att informera mikroföretag om lagstiftning. Revisorns uppgift är också att ha 
genomgångar med klienten för att tittar på företagets lönsamhet, samt analysera hur 
företagets produkter ”går” för att se om rätt produktmix används. När granskningen 
genomförs är det viktigt att vara ett bollplank till företaget vilket är väldigt uppskattat. 
Företag 2 tillägger att revisorn skall hjälpa till vid eventuella skattefrågor. Företag 3 anser 
att revisorn skall göra en hel del eftersom mikroföretag oftast har bristande kunskaper i 
ekonomiska frågor. Vidare tycker företaget att revisorns uppgift är att göra bokslut, bokföra 
och vara ett bollplank i största allmänhet. Revisor 2 poängterar att det är viktigt att komma 
med förslag på hur man kan komma till rätta med fel som uppstår i bokslutet. 
 
Vid utförandet av revisorns arbete skall han/hon gå igenom stegen i analysmodellen för att 
konstatera att revisorns opartiskhet eller självständighet inte är hotat (FAR:s Revisionsbok, 
2004, s 86). Revisorn skall även vara oberoende, inneha hög kompetens och tystnadsplikt 
för att arbetet skall vara effektivt (Haglund, 1986). Ingen av revisorerna anser att de blir 
hindrade av analysmodellen när de skall utföra revisionen eftersom den rådgivning de ger 
ofta är självklar och därmed får den ges.  
 
Vi anser att det förekommer vissa skillnader mellan företagen och revisorernas åsikter om 
vad revisorn skall göra i företaget. Den största skillnaden är att revisorerna förväntas 
upprätta bokslutet vilket de inte får göra om de skall granska revisionen. En orsak till denna 
förväntan kan vara att företagen vi intervjuat har ett kombinerat avtal där revisionsbyrån 
utför både redovisningen och revisionen, vilket medför att företagen tror att samma person 
gör både redovisningen och revisionen.  
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5.2 Förväntningar på revisionen 
 
För att förhindra ett förväntningsgap används fem dimensioner som mäter förväntningarna i 
revisionstjänsten. Dessa dimensioner mäter om tjänsten är pålitlig, förmågan att uppfylla 
det som utlovas, viljan att hjälpa och ge konkreta förslag, kunskap och förmågan att vara 
omtänksam (Connor et al, 2003). Det var ingen av revisionsföretagen som uttalat använde 
sig av detta.   
 
Vi anser att det är viktigt att revisorerna innan de utför revisionstjänsten mäter av klientens 
förväntningar och sedan försöka arbeta så det uppfyller klienten önskemål enligt 
SERVQUAL modellen. Då tror vi revisorerna på ett tidigt stadium kan förhindra 
ouppnåeliga förväntningar. 
 
Förväntningar som företag oftast har på revisorn är att han/hon skall varna om det skulle 
uppstå risker (Edvardsson, 1992). En annan förväntan som företagen har på revisorn är att 
han/hon skall rapportera samtliga lagbrott i företaget, medan FAR anser att revisorn inte är 
skyldig att rapportera andra lagbrott än de som bryter mot ABL och viss skattelagstiftning 
som medför skadeståndsskyldighet (Ao, 1993). Företagens förväntningar på revisorn vid 
revision är att han/hon skall upptäcka alla fel och inneha hög kompetens inom 
årsredovisningslagen och BFN:s lagar när de går igenom bokslutet, revisorn förväntas 
också sitta ner med företaget vid bokslutet för att de på så sätt skall kunna ställa frågor som 
dyker upp. Revisorerna anser att förväntningar som mikroföretagen kan kräva av 
revisorerna är att de skall få den lagstadgade revisionen så de kan känna trygghet i 
bokslutet och att räkenskaperna inte innehåller några väsentliga fel, samt att bokslutet 
klarar en granskning från myndigheterna. Företag 3 förväntar sig också att revisorn hjälper 
till inom vissa områden såsom avskrivningar, för att jämna ut vinsten över tiden. Andra 
förväntningar är att revisorn skall skicka in årsredovisningen och övriga papper till patent 
och registreringsverket. Vid genomgången av bokslutet kan företagen förvänta sig råd för 
att förbättra felaktigheter och en förenkling av vad som kommit fram av revisionen. Revisor 
2 påpekar vikten av att klargöra revisorns arbete innan tjänstens utförande för att klargöra 
för klienten vad revisionstjänsten går ut på och få reda på vad klientens förväntningar är. 
 
Vi anser att förväntningarna som företagen har inte skiljer sig i stort från vad revisorerna 
anser är rimligt. Revisorerna menar att de förväntningar som företagen ställer inte utgör 
något hinder enligt analysmodellen, eftersom den rådgivning som mikroföretag oftast 
efterfrågar är av sådan självklar art att förväntningarna inte utgör något hot mot revisorns 
opartiskhet eller självständighet. En anledning till att företagen inte ställt för höga 
förväntningar kan bero på att de inte haft några problem med sina årsredovisningar vid 
granskning från myndigheterna. Vi anser att förväntningarna skulle skilja sig om det visade 
sig att något företag får problem med myndigheterna, eftersom klienten förväntar sig en 
felfri årsredovisning efter att revisorn granskar den.  
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5.3 Nyttan med revisionen 
 
Den primära nyttan med revisionen är att öka trovärdigheten åt den ekonomiska 
informationen som riktar sig till företagets intressenter (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 20). 
För att öka trovärdigheten vid revisionen bör revisorn först sätta sig in i företaget för att 
förstå dess verksamhet, sedan granska och slutligen rapportera om företagets 
årsredovisning, bokföring och förvaltning (Op sit 17). Företagen anser att nyttan med 
revisionen är att de får veta om de bokfört rätt och riktigt. En annan nytta är att företagen 
får hjälp vid problem som kan uppstå. Företagen anser att möjligheten att diskutera sina 
funderingar och tankar med revisorn är viktig för att få svar på sina frågor. Nyttan som 
revisorerna anser att mikroföretaget får av revisionen är att klienten får veta att de uppfyller 
kraven som ställs från myndigheterna, detta är viktigt eftersom det är svårt för klienten att 
vara insatt i myndigheternas krav. Företag 2 påpekar att de gör revisionen för att det är 
lagstadgat men tillägger att nyttan som revisionen ger är att den ökar trovärdigheten i 
årsredovisningen vilket kan underlätta extern finansiering. Revisorerna anser även att de 
konkreta tips som mikroföretagen kan få är viktiga eftersom de medför en förbättring av 
verksamhetens resursanvändning, sådana exempel kan vara: hjälp med skatter, moms, hur 
man genomför ett generationsskifte eller visar hur företaget blir effektivare.  
 
Vi anser att det är relativt stora skillnader mellan vad revisorerna anser att företagens nytta 
är och vad företagen anser att de får i nytta. Vid intervjutillfället fick vi känslan att 
företagen inte ser nyttan i revisionen utan de ser det som ett nödvändigt ont medan revisorn 
ser det som en möjlighet att utveckla företaget. Företagen anser dock att de får viss nytta av 
revisionen eftersom den används delvis för att få råd och ge trovärdighet vid extern 
finansiering. 
 

5.4 Förväntningsgap 
 
Förväntningsgap uppstår när revisorn och klienten har skilda åsikter om revisorns 
skyldigheter och ansvar gällande revisorns rapport (Koh & Woo, 1998). Förväntningsgapet 
kan lätt uppstå när intressenternas förväntningar på revisorn inte motsvarar vad revisorn 
faktiskt kan och får göra. Områden där förväntningsgap oftast uppstår i är 
årsredovisningens ”riktighet”, obestånd och vid konkurs (FAR:s Revisionsbok, 2004, s 
111). En generell uppfattning bland företagen är att det inte finns något betydande 
färväntningsgap mellan företag och revisorn inom revision. Företag 1 förväntar sig att 
revisorn vid revision bokfört enligt god redovisningssed och lämna ifrån sig en 
årsredovisning som är korrekt och felfri. Företaget anser att dessa förväntningar uppfylls 
vilket medför att det inte existerar något förväntningsgap. Revisorerna anser att det inte 
förekommer något större förväntningsgap i de fall då revisionsbyrån har hand om både 
bokslutet och revisionen. En risk som kan uppstå när klienten inte har ett kombinerat 
uppdrag är att den naturliga kontakt som uppstår mellan klienten och revisionsbyrån 
försvinner. Dock anser företag 2 att det förväntningsgap som uppstår beror på att de är en 
ny aktör i branschen och saknar kunskap inom revision. Företag 3 medger att de upplevt 
förväntningsgapet vid ett tillfälle vilket berodde på bristande kommunikation om vem som 
skulle lämna in kontrolluppgifter patent och registreringsverket. Revisorerna anser att 
företag som har ett kombinerat uppdrag från samma revisionsbyrå har en kontinuerligare 
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kontakt med revisorn, vilket medför att boksluten blir tillförlitligare. Enligt revisor 1 har det 
förekommit fall där företag som bokfört själva gjort felaktiga bokslut, men i sådana 
situationer ger revisorn förslag till förändringsåtgärder vid revisionen som medför en bättre 
bild av bokslutet. Revisorn tillåter vissa fel i bokslutet så länge det inte är väsentliga fel och 
som förändrar synen på företagets ekonomiska situation.  
 
I våra intervjuer förekom det inget förväntningsgap av väsentligt betydelse. Detta anser vi 
beror på att alla företag i undersökningen använder sig av ett kombinerat revisionsuppdrag, 
vilket betyder att de även får hjälp med bokslutet. Det förväntningsgap som trots allt 
förekom berodde bland annat på bristande kommunikation om revisorns uppgift. För att 
komma till rätta med kommunikationsproblemet gäller det för revisorerna att ta reda på 
klientens förväntan på revisionstjänsten. 
 
Enligt Baker & Walker (2000) är det viktigt för en revisionsbyrå att förstå klientens 
förväntningar för att sätta standarden på revisionstjänsten. Enligt FAR:s Samlingsvolym, 
(2006 del 2, s 343) skall revisorn upprätta en plan för att identifiera väsentliga fel och risker 
som kan förekomma i årsredovisningen som senare skall granskas. Revisor 2 anser att 
kommunikation med klienten innan uppdraget är viktigt för att klargöra vad revisorns 
arbete går ut på och även få reda på vad de förväntar sig.  

 

Önskad tjänst 

Given tjänst 

Uppfattad 
tjänst 

Förutsagd 
tjänst 

Toleranszon 

Tillfredsställelse 

Uppfattas 
tjänsten given 

Uppfattas tjänsten 
överlägsen 

 
 
Figur 2. Conceptual model of expectations in evaluations of services. Efter “An exploratory study of a 
multi-expectation framework for services” J. Bakerm & J. Walker, 2000, Journal of services marketing 14(5), 
414. 
 
För att revisorn skall få reda på klientens önskade tjänst och förhindra att erbjuda en given 
tjänst som gör klienten missnöjd anser vi att det är viktigt att ha en dialog innan tjänstens 
utförande och en fortsatt dialog under hela revisionsprocessen. Med hjälp av modellen 
menar vi att företagen som vi intervjuat befinner sig i toleranszonen vilket betyder att det 
inte uppstår något väsentligt förväntningsgap.  
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5.5 Förslag till minskning av förväntningsgapet 
 
För att minska förväntningsgapet mellan klienten och revisorn anser Koh & Woo (1998) att 
kunskap om revision är en viktig faktor, eftersom de företag med större kunskap lägger 
mindre ansvar på revisorn vilket medför ett minskat förväntningsgap. Företag 2 anser att de 
bör införskaffa mer kunskap om revisorns åtaganden vilket därmed bidrar till ett minskat 
förväntningsgap. Åtgärder som företag 3 vill vidta för att minska förväntningsgapet är att 
revisorn utger ett informationsblad som innehåller uppgifter om vad en revisor skall göra 
och vad han/hon inte gör. Samtliga företag har tysta förväntningar på revisorn, eftersom de 
inte har några specifika önskemål på revisionen. 
 
Ett annat förslag för att minska förväntningsgapet är att använda modellen disconfirmation 
som undersöker klientens förväntan på utförandet av tjänsten och sedan komma till rätta 
med de olika förväntningarna (Ojasalo, 2001). Revisorernas förslag för att minska 
förväntningsgapet är att ha en kommunikation med klienten, för att klargöra vad revisorns 
arbete går ut på och även få reda på vad de förväntar sig. Revisor 2 anser att klientens 
förväntningar är tysta, eftersom de inte vet vad de vill ha för hjälp, men de vet var de kan få 
professionell hjälp om det uppstår något problem. Revisor 1 anser att förväntningarna hos 
företaget är tydliga, eftersom klienten vill ha respons på verksamheten efter granskningen 
av bokslutet. 
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Tyst förväntan 

Orealistisk 
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Realistisk förväntan 
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Mäta 

Långsiktig kvalité 

 
Figur 3. A Framework for managing customer expectations. Efter “Managing customer expectations in 
professional services” of J. Ojasalo, 2001, Managing Service Quality 11 (3), 206.  
 
Alla företag har tysta förväntningar vilket innebär att deras eventuella förväntningar inte 
kommer revisorn till handa. För att avslöja klientens tysta förväntningar anser vi att det är 
viktigt med kontinuerlig kommunikation speciellt i inledningen av revisionstjänsten för att 
på så sätt tydliggöra klientens önskemål. En annan åtgärd för att minska förväntningsgapet 
är att öka kunskapen bland företagen. För att öka kunskapen anser vi att företag 3 hade ett 
bra förslag som innebar att revisorn lämnar över en lista på vad som ingår i tjänsten och 
därmed tydliggörs revisionstjänsten. Vi ser en skillnad mellan revisorernas åtgärder att 
minska förväntningsgapet och företagens. Revisorerna vill öka kommunikationen medan 
företagen vill öka kunskapen. Vi anser att man kan öka kunskapen genom kommunikation. 
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6. SLUTSATSER  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i vår uppsats. Slutsatserna 
ämnar besvara studiens forskningsfrågor och presenteras därför utifrån dessa. 

6.1 Slutsatser 
 
Finns det ett förväntningsgap mellan mikroföretagen och revisorerna gällande 
revisionen? 
 
I vår undersökning har förväntningsgap förekommit i vissa avseenden men inte i så stor 
omfattning att det medfört några negativa följder. En orsak till uteblivandet av större 
förväntningsgap är att respondenterna anlitar konsulter för att genomföra bokslutet vilket 
medför att bokslutets kvalité ökar och därmed minskar förväntningarna på revisorn. Det 
framgår dock att förväntningsgapets existens kan vara vanligare förekommet i företag som 
genomför bokslutet på egen hand.  
 
Vad har mikroföretagen för förväntningar på revisorn? 
 
Det framgår i vår undersökning att mikroföretagens förväntningar på revisorn är relativt 
höga eftersom de förväntar sig att revisorn upprättar och granskar bokslut. En annan 
förväntning som förekommer i vår undersökning är att företagen förväntar sig att bokslutet 
efter granskningen skall vara helt felfri. Slutligen framgår det i vår undersökning att 
mikroföretagen förväntar sig att en revisor skall ge en fullständig rådgivning. 
 
Vad anser revisorn att han/hon skall utföra i ett mikroföretag? 
 
I studien som genomfördes anser revisorerna att deras uppgift i ett mikroföreta är att 
granska företagets bokslut och se om det förekommer väsentliga fel. Revisorerna anser att 
det viktiga inte är att hitta fel i företagens bokslut utan att åtgärda fel som uppstått i 
bokslutet. Revisorerna anser att de även har till uppgift att ge viss rådgivning till företagen 
för att effektivisera verksamheten, dock får rådgivningen inte vara av sådan karaktär att den 
hotar revisorns oberoende.  
 
Vilka eventuella konsekvenser medför skillnader på parternas förväntningar? 
 
De konsekvenser som förväntningsgap medför mikroföretagen är att det kräver resurser, 
vilket är tids och kostnadskrävande. Konsekvenserna som ett förväntningsgap medför 
revisorerna är de får missnöjda kunder som i slutändan leder till att revisorn byts ut. En 
annan konsekvens som förväntningsgapet medför är att mikroföretagen förståelse minskar 
för revisionen och det leder till att åsikten om slopad revisionsplikt ökar bland 
mikroföretagen.
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7. EGNA REFLEKTIONER 
I detta avsnitt kommer vi att behandla våra egna reflektioner av uppsatsen i ett vidare 
perspektiv samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka om det fanns ett förväntningsgap och i så fall vilka 
konsekvenser detta medför mikroföretagen. Vi fann att det förekom ett visst 
förväntningsgap och att ett sådant förväntningsgap inte medgav speciellt stora 
konsekvenser. Vi anser att förväntningsgap förekommer mer ofta i företag där den 
ekonomiska hanteringen är dålig. Varför vi resonerar på detta sätt är att företag som har en 
dålig hantering av ekonomin får problem vid bokslutet vilket gör att förväntningarna på 
revisorn ökar i förhållande till företag som har en god ekonomisk hantering. En förlängning 
av detta resonemang är att dessa företag skyller ifrån sig sitt ekonomiska ansvar och lägger 
över allt ansvar på revisorn. 
 
Mikroföretagens förväntningar är relativt höga i och med att det läggs ett stort ansvar på 
revisorn vid upprättandet och granskandet av bokslutet. Vi kan förstå att mikroföretagen 
har höga förväntningar på revisorn eftersom deras kunskaper inom ämnet är brisfälliga. Vi 
tycker att det är revisorns skyldighet att upplysa klienten om vad som ingår i 
revisionstjänsten för att på så sätt få en balans mellan klientens förväntan och revisorns 
arbetsutförande. Vid intervjutillfällena ansåg företagen att revisorn hade ansvaret att 
bokslutet skulle vara helt felfritt. I detta avseende kan vi förstå företagen men de kan inte 
ställa dessa förväntningar på revisorn. Det viktiga med granskningen är att revisorn hittar 
väsentliga fel och inte ägnar tid åt smådetaljer som har liten betydelse för företagets 
ekonomiska situation. För att komma till rätta med detta problem anser vi att det är 
revisorns ansvar att upplysa klienten om vad en granskning av ett bokslut innebär. En 
annan förväntan som framkom var att klienten vill ha rådgivning. Vi anser att rådgivning är 
viktigt för klienten speciellt i mikroföretag eftersom de har knappa resurser och begränsat 
ekonomiskt kunnande. Vi anser att rådgivning skulle få en större betydelse om 
revisionsplikten skulle slopas i Sverige och i sådana fall blir det stora skillnader i 
revisionsbyråernas arbetssätt, eftersom konsulttjänster med största sannolikhet skulle öka. 
 
De konsekvenser som ett förväntningsgap medför är resurskrävande i tid och kostnader. För 
att komma till rätta med konsekvenserna tycker vi att revisorn och klienten bör upprätthålla 
en kontinuerlig kontakt för att kunna ställa frågor om problem som skulle uppstå och på så 
sätt kunna lösa problemet innan det utgör allt för stor skada. Om problemen som företagen 
har inte blir lösta i tid kan det medföra att kostnaderna ökar i framtiden vilket är ett 
förödande scenario för företag av den storlek som vi undersökt. I värsta fall kan det leda till 
konkurs. 
 
Metodkritik som bör nämnas i vår undersökning är att intervjuerna omfattar endast ett fåtal 
företag, varför generaliserbarheten inte är hög. Vi tror dock att undersökningen kan ge en 
fingervisning om hur företagen ser på förväntningsgapet, vilka konsekvenser det kan 
medföra. Ytterligare ett problem som framgår i uppsatsen är att inget av företagen gör 
bokslutet själv utan anlitar konsulter för att utföra bokslutet.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
  

 Undersöka om förväntningsgapet är vanligare förekomet i mikroföretag som gör 
bokslutet själva. 

 Undersöka om det finns något samband mellan förväntningsgap och åsikten om 
slopad revisionsplikt i mikroföretag.  

 Minskas förväntningsgapet genom information innan revisionsuppdraget 
genomförs. 
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Analysmodell         BILAGA A 
      
 
 

Nytt uppdrag / nya Omstäningsheter i 
befintligt uppdrag

Revisionsverksamhet 
Konsultverksamhet 

Finns det någon 
beröringspunkt med 
ett revisionsuppdrag?

Underrätta 
ansvarig revisor 

Föreligger det jäv enligt 
särskilda jävregler

Föreligger det någon hot 
mot revisorns opartiskhet 
eller självständighet. 
• Egenintresse

  
• Självgranskning

  
• Partsstälning 
• Vänskap / 

Förtroendehot

Föreligger det särskilda 
omständigheter eller möjligheter 
till motåtgärder? 

Acceptera / Behålla 

Dekumentera 

Revisionsföretag / revisionsgrupp 

Typer av uppdrag 

Acceptera / Behalla  

Ja

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Ja 

JA 

Avböja/Avgå 

• Egenintresse 
• Självgranskning 
• Partställning

  
• Vänskap / 

Förtroendehot 
• Skrämsel 
 

 Figur 1. Analysmodellen. Efter FAR:s Samlingsvolym del 2, 2006, s 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
Intervjuguid Företag       BILAGA B 

 

1. ad anser du att en revisor ska göra i ett mikroföretag? 

2. ad har du för förväntningar på revisorn vid revisionen? 

1. ur anser ni att dessa förväntningar är (tydliga eller tysta, orealistiska eller 

3. ilken nytta anser du att du får ut av revisionen? 

4. ad förväntar ni er att revisorn utlovar vid revisorn? 

5. ad anser du att revisorn förväntar sig av dig?  

6. nser du att det finns ett förväntningsgap (det vill säga skilda åsikter om vad som 

7. m ja, vad tror du orsaken är till förväntningsgapet? 

8. e exempel på åtgärder som du anser bör vidtas för att minska förväntningsgapet? 

 

. Vilka konsekvenser medför förväntningsgapet för er? 
 

 

 
V
 
 
V
 
 
H
realistisk, detaljerad eller otydliga) och på vilket sätt? 
 
 
V
 
 
V
 
 
V
 
 
A
bör utföras i revisionen) mellan dig och revisorn med avseende på  
revisionen? 
 
 
O
 
 
G
(Från företagets och revisorns perspektiv) 

 
9

 

  



 

 
Intervuguid Revisor       Bilaga C 
 
 

1. Skiljer sig utförandet av revisionen i mikroföretag i förhållande till större företag?  
 
 

 2. Vad har du för förväntningar på mikroföretagen vid revisionen?  
 

 
3. Vad anser du att en revisor ska göra i ett mikroföretag? 

 
 

4. Anser du att ditt arbete påverkas av analysmodellen? 
 
 

5. Vilken nytta anser du att mikroföretagen får ut av revisionen? 
 
 

6. Vad anser du att mikroföretagen förväntar sig av revisionen?  
 
 

7. Hur anser ni att dessa förväntningar är (tydliga eller tysta, orealistiska eller realistisk, 
detaljerad eller otydliga) och på vilket sätt? 

 
 

8. Anser du att det finns ett förväntningsgap (det vill säga skilda åsikter om vad som bör 
utföras i revisionen) mellan dig och mikroföretagen med avseende på revisionen? 

 
 

9. Om ja, vad tror du orsaken är till förväntningsgapet? 
 
 

10. Vad kan ni utlova vid revisorn? 
 
 

11. Ge exempel på åtgärder som du anser bör vidtas för att minska förväntningsgapet? 
(Från företagets och revisorns perspektiv) 

 
 

12. Vad tror du att konsekvenserna av det förväntningsgapet medför mikroföretagen?  
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