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ABSTRACT 
 
Auditing has to do with how the auditor will judge whether the economic information 
that companies provide is reliable and if the Board and the CEO have carried out their 
present commitments. The audit that auditors do has to be according to auditing rules 
and praxis. Companies often do not understand what the auditor is auctally supposed to 
audit and to what extent. Therefore, companies can have too great expectations on the 
auditor. This is called expectation gap in auditing. The purpose with this essay is to 
examine what an expectation gap is, and if there is an expectation gap among medium 
size companies in county of Norrbotten. What does the expectation gap look like and 
which factors lie behind an expectation gap? We formed six hypotheses from facts in 
our theoretical frame of reference that we believed affect the expectations gap. The 
hypotheses were later in our empirical investigation proven right or wrong. The entire 
target group was surveyed through telephone interviews. The results of the survey 
showed that an expectation gap really exists. The survey also showed differences in the 
expectation gap depending on what types of services the auditor gives the company. 
The factors behind an expectation gap can not be explained individually. The factors 
form a complex system where factors are influenced and dependent on each other. 
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SAMMANFATTNING 
 
Revision handlar om att revisorn ska bedöma huruvida den ekonomiska information 
som företaget lämnar är trovärdig och om styrelse och VD sköter sina åtaganden 
gällande förvaltningen. Den granskning som revisorn genomför ska vidare vara enligt 
god revisionssed. Företagaren är inte alltid tillräckligt insatt i vad revisorn egentligen 
ska granska och i vilken utsträckning. Därför kan det hända att den revisionsansvarige 
på företaget förväntar sig mer av revisionen, detta är vad som kallas ett förväntningsgap. 
Syftet med uppsatsen var att beskriva om ett förväntningsgap finns, och iså fall beskriva 
dess utseende. Vidare att explorativt förklara vilka faktorer som kan ligga bakom ett 
förväntningsgap. Utifrån vår teoretiska referensram ställde vi upp sex olika hypoteser på 
faktorer som vi antog påverkade ett förväntningsgap, hypoteserna verifierades eller 
falsifierades sedan i och med vår empiriska undersökning. Vi undersökte hela vår 
målpopulation genom att genomföra en telefonenkät. Resultatet av undersökningen 
visade att det faktiskt existerade ett förväntningsgap bland revisionsansvariga på dessa 
företag. Undersökningen visade även att det fanns skillnader i förväntningsgapet 
beroende på om det var den lagstadgade revisionen eller de utökade tjänsterna. 
Faktorerna bakom ett förväntningsgap kan inte förklaras var och en för sig, utan alla 
faktorer bildar ett komplext system där de påverkar och är beroende av varandra. 
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1 INLEDNING 
 
I uppsatsens första kapitel kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet för att 
sedan vidare presentera det problemområde vi har behandlat. Sist i kapitlet presenteras 
den avgränsning vi har gjort och de definitioner vi har använt oss av. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Behövs revision och revisorer när de ändå inte upptäcker alla fel och oegentligheter i ett 
företags redovisning? Vilken roll skall egentligen revisorn fylla idag? Företagandet i 
världen har en lång historia, efterhand att företagen växte och mer pengar blev 
implicerade började bokföring praktiseras. Bokföringen var främst till för att 
kreditgivare och intressenter skulle kunna få en inblick i företaget snarare än en intern 
process. När bokföringen senare blev för omfattande utvecklades revisionen.  Revision 
och revisorsrollen är idag under ständig utveckling och har under senare tid hamnat i 
fokus på grund av ett flertal redovisningsskandaler runt om i världen. Samhället har 
svårt att förstå hur sådana skandaler har fått äga rum och hur fusket med redovisningen 
har kunnat fortgå utan att någon har upptäckt det och kunnat sätta stopp för det i tid. 
Revisorerna är de som har fått ta en stor del av kritiken runt skandalerna. Vilket syfte 
tjänar revisorerna när de inte kan upptäcka ett sådant slarv eller mygel som äventyrar ett 
helt företags överlevnad? Vad revisorerna finns till för och vad samhället tror att 
revisorn har för uppgifter har i undersökningar visat sig skilja sig åt.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Revisionen har gamla anor, redan 2000 f.Kr. existerade det revision i Kina. Revisorn i 
dåtidens Kina var en högaktad och oberoende ämbetsman. Först på 1700-talet kom 
revisionstraditionen till Sverige i och med att vi fick handelskolonier. Det fanns då ett 
behov i Sverige av att inte bara granska redovisningen utan även företags förvaltning. 
Under senare delen av 1800-talet blev revision allt vanligare i Sverige och det 
reglerades till och med i de nya aktiebolag som grundades. Den kommitté som 
utarbetade 1985 års aktiebolagslag gjorde detta uttalande; ”… revisionen skall för 
framtiden komma att innebära en mer verksam kontroll än hittills ofta nog varit fallet”. 
Dock så framgick det varken av 1895 års eller i 1910 års aktiebolagslag vad revision 
innebar, utan endast att en revisor skulle förekomma. Först 1944 års aktiebolagslag gav 
uttryck för vad revision innebar. 1975 års aktiebolagslag vidareutvecklade begreppet 
och god redovisningssed infördes i lagtexten. Andra förändringar som lagen tillförde 
var att revisorns rapportering skulle gälla hela årsredovisningen och den skulle 
överensstämma med gällande rätt. Även en utvidgning av jävsreglerna och 
koncernredovisningskrav infördes. Först 1983 lagstadgades det att alla aktiebolag skulle 
ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Utvecklingen inom revision har gått framåt 
och från år 1999 har revisorn även skyldighet att agera vid misstanke om brott (FARs 
revisionsbok, 2000). 
 
Det är mycket som påverkar revisionens utveckling. En del utveckling inträffar på 
grund av kriser och oegentligheter i företag. Några uppmärksammade kriser och 
oegentligheter i historien som påverkat vår lagstiftning är Kreuger-kraschen, 
börskraschen i New York 1929, Equity Funding 1973 och Fermenta-skandalen på 
mitten av 1980-talet. (FARs revisionsbok, 2000) 
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De senaste skandalerna i raden som påverkat såväl internationell som svensk 
lagstiftning är skandalerna i Enron och Worldcom. Dessa händelser ledde fram till en 
hetsig debatt om externredovisningen är rätt till sitt innehåll samt hur det står till med 
företagens moral och etik avseende redovisningsfrågor (Falkman, 2002). För alla 
svenska aktiebolag gäller att räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av 
en eller flera revisorer. Revisionen som revisorn ska utföra består av tvådelar nämligen 
en redovisningsrevision och en förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen 
kontrollerar om redovisningen och boksluten är riktiga. Förvaltningsrevisionen finns till 
för att kontrollera att styrelsen och VD handlat i enlighet med aktiebolagslagen och 
bolagsordningen (FAR, 1999).  Revisorn kan även ha rollen som konsult till sin klient, 
detta gällande hjälp och rådgivning i vissa frågor som exempelvis ekonomiska frågor 
eller skattekonsultering. Denna roll brukar även kallas den utvidgade revisorsrollen 
(FARs Revisionsbok, 2004). Att erbjuda konsulttjänster är en mycket viktigt del av 
verksamheten för revisionsbyråerna. Idag kommer närmare 60 procent av intäkterna 
från konsulttjänster (Balans, nr 8-9, 2002). Trots att den lagstadgade revisionens 
debiteringspris per timme är högt, så är antalet timmar som revisorn arbetar som konsult 
många fler och därmed ger de revisionsbyråerna en större intäkt. Runt 
revisionstimmarna blir det mycket kringarbete som revisionsbyråerna inte kan debitera 
kunden. Tilläggstjänsterna har en mer exakt debiteringstid och priset sätts efter hur 
avancerade tjänsten i fråga är (Holmström, Intervju 040416). Dock finns det vissa 
nackdelar gällande konsulttjänsterna, då dessa är en tjänst och inte är standardiserade i 
samma grad som den lagstadgade revisionen. Det kan leda till att samhället får en 
felaktig bild av revisorns roll. När rollen i samhällets ögon inte har en klar definition 
ökar risken att samhället förväntar sig att revisorn ska utföra ett mer omfattande arbete 
än vad revisorn kan och får göra. 
 
Sedan i början av 70-talet har det talats om ett så kallat ”förväntningsgap” mellan klient 
och revisor, då skandaler och konkurser har föregåtts av rena revisionsberättelser. 
Revisorer har hävdat att många förväntar sig för mycket av revisionen. De menar att det 
är företagets styrelse och VD som är ansvariga för redovisningen och dess innehåll, 
revisorernas uppgift är att granska den utifrån de regler och praxis som finns. Revisorer 
har vidare hänvisat till sin tystnadsplikt och ansett att information om att något håller på 
att gå snett kan skada företaget och kan därför inte lämnas ut. (Artsberg, 2003)  
 
Debatten om revisorns roll tilltog i och med redovisningsskandalerna i Enron och 
Worldcom. KPMGs styrelseordförande Mike Rake valde att kommentera revisorns roll 
till Financial Times enligt följande; ”Jag vet att folk inte tycker om att höra det här, 
men revisorns uppgift är inte att upptäcka bedrägerier. Revisorn ska vara en vakthund, 
inte en blodhund” (Balans 8-9, 2002). Vidare fick även FARs Björn Marklund ge sin 
syn på debatten kring redovisning och revision, i Dagens Nyheter kunde man läsa detta 
uttalande; ”Revisorn gör inte fel, utan försummar att upptäcka fel. De som gör fel är 
ledningen och styrelserna i företagen” (Balans 8-9, 2002). 
 
Även Hans Edenhammar, ordförande i Bokföringsnämnden, valde att ge sig in i 
debatten och i motsats till Rake och Marklund kommenterade han situationen som 
följande; ”Jag tycker det är hög tid för redovisningsbranschen att ta tag i situationen. 
Det räcker inte med att säga att motsvarande falsarier inte kan hända här. Det har det 
gjort och det kommer de att göra” (Balans 8-9, 2002). Vidare sa han i samma artikel; 
”Den revisor som vill undvika att förknippas med en framtida redovisningsskandal 
borde se till att det blir så”. Det kan ibland finnas en förväntan hos kunderna att 
revisorn ska hitta alla fel och oegentligheter som finns i företagets redovisning och 
förvaltning (FAR, 1999). Revisorn har inte som uppgift att finna alla fel i redovisningen 
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och förvaltningen, utan bara de som är av väsentlig grad och påverkar den rättvisande 
bilden (Kell & Boyton, 2000). Det skulle ta revisorn många timmar att finna alla fel i ett 
företags redovisning och förvaltning, men då revisionstimmarna är dyra så prioriterar de 
flesta företag att inte anlita revisorn i någon större grad än vad som är nödvändigt enligt 
lagar och praxis. Revisionsbyråerna måste istället se till att skon passar till foten som 
den ska sitta på (FAR, 1999). Med bakgrund av problemdiskussionen ser vi det 
intressant att klarlägga om det finns ett förväntningsgap bland företag? Hur ser i så fall 
ett sådant förväntningsgap ut? Vilka faktorer kan ligga bakom ett sådant 
förväntningsgap?   
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är rent specifikt: 
 

• Att beskriva om ett förväntningsgap finns, och i så fall beskriva dess utseende. 
• Att explorativt förklara vilka faktorer som kan ligga bakom ett förväntningsgap. 

 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Av utredningstekniska skäl avgränsar vi oss till att undersöka medelstora företag i 
Norrbottens län.  
 
 
1.5 Definitioner 
 
Vi har använt oss av följande begrepp i uppsatsen. Då dessa kan ha en tvetydig 
betydelse för läsaren så har vi valt att definiera dessa så att läsaren uppfattar begreppen 
enligt följande;  
 
Revisor: Med en revisor anser vi en godkänd eller auktoriserad revisor.  
 
Den utvidgade revisorsrollen: Då en revisor erbjuder och utför tjänster som omfattar 
mer än den lagstadgade revisionen till ett företag. Det kan vara att ge råd till företaget 
om hur företaget t ex ska göra företagsvärderingar eller rådgivning i skattefrågor.  
 
Medelstora företag: Ett medelstort företag är ett företag som har mellan 50 – 250 
anställda. Vidare får inte aktiekapitalet innehas till 25 procent eller mer av ett annat 
företag (EU-kommissionens rekommendation, 96/280/EG).  
 
Revisionsansvarig: Är den person företaget själva anser har ansvaret för revisionen och 
den bästa kontakten med revisorn eller revisionsbyrån 
 
Kommunikation: Med kommunikation avser vi överföring av information, såväl muntlig 
som skriftlig (Nationalencyklopedin). 
 
Förväntningsgap: Vi definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan vad den 
redovisningsansvarige på företag anser att revisorn ska göra/erbjuda och vad revisorn 
gör/erbjuder. 
 
Förväntningsöverskott: Är när revisorn gör/erbjuder mer än den redovisningsansvarige 
faktiskt har förväntat sig.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi vilka synsätt och vilket metodologiskt tillvägagångssätt som 
vi har använt oss av. Vidare har vi redogjort för de metodproblem vi haft. I slutet av 
kapitlet diskuterar vi metodproblem och vår validitet och reliabilitet.  
 
 
2.1 Undersökningsansats  
 
Inom företagsekonomin finns det i huvudsak tre olika metodsynsätt; analytiskt, system- 
och aktörssynsätt. Det metodsynsätt vi använt är ett analytiskt synsätt. Enligt Arbnor & 
Bjerke (1994) förekommer det analytiska synsättet ofta inom företagsekonomin och 
innebär att helhetens olika delar summeras och därmed fås helheten. Synsättet är 
individoberoende och har en avsaknad av subjektiva bedömningar. Det man vill 
utforska är den objektiva verkligheten så långt som det är möjligt genom att kvantifiera 
sina resultat. De objektiva bedömningarna utgörs av olika hypoteser för att komma nära 
entydiga kausalsamband. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
 
2.2 Forskningsansats  
 
I undersökningen använde vi befintliga teorier om revision och förväntningsgap. Utifrån 
vår teoretiska referensram formade vi tre olika kategorier som vi förmodade att ett 
förväntningsgap kan uppstå utifrån, dessa var; relationsberoende, företagsberoende och 
revisorsberoende. Utifrån varje kategori listade vi sex faktorer som vi med 
utgångspunkt från vår teoretiska referensram ansåg var intressanta. Vi formulerade 
sedan en hypotes om varje faktor, vilket blev två hypoteser i varje beroendekategori. På 
vissa av kategorierna hittade vi fler än två intressanta hypoteser, men för att få en balans 
mellan beroendekategorierna valde vi att endast tillämpa två hypoteser per 
beroendekategori.  Detta för att vi skulle kunna jämföra vilken eller vilka kategorier 
som påverkar ett förväntningsgap mest. Figur 1 visar hur våra faktorer/hypoteser är 
uppdelade på respektive kategori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk bild av våra beroendekategorier och faktorer / hypoteser.  
 
Hypoteser är enligt Arbnor & Bjerke (1994) ”påståenden om kausala samband”, dessa 
ska sedan verifieras eller falsifieras. Våra hypoteser testade vi empiriskt genom att 
genomföra en telefonenkät med revisionsansvariga på medelstora aktiebolag i 
Norrbottens län. Detta kallas hypotetisk eller deduktiv metod. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Företagsberoende Revisorsberoende Relationsberoende 

Faktor / Hypotes 3 
Faktor / Hypotes 4 

Faktor / Hypotes 1
Faktor / Hypotes 6

Faktor / Hypotes 2 
Faktor / Hypotes 5 
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Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan empirisk data inhämtas genom personligintervju, 
telefonintervju, postenkät och gruppenkät 
 
Vi valde att undersöka hela vår målpopulation. Eftersom att det var ett stort antal 
företag föll det sig naturligt att göra en enkät. På grund tidsbegränsningen och för att få 
en så hög svarsfrekvens som möjligt valde vi att utföra en telefonenkät (se bilaga 1). 
Genom att utföra vår undersökning med hjälp av en telefonenkät var det möjligt att 
komma i kontakt med hela vår målpopulation. 
 
Det finns två olika sätt att bearbeta och analysera data, kvalitativt eller kvantitativt. Vår 
rapport har en kvantitativ ansats. Kvantitativ metod kännetecknas av att icke grundlig 
information hämtas från många respondenter. Vidare är kvantitativ metod enligt 
Nationalencyklopedin ett arbetssätt där empiriska och kvantifierbara data systematiskt 
samlas in för att sammanfattas i statistisk form. Data från undersökningen bearbetas och 
analyseras med utgångspunkt från testbara hypoteser. Valet av en kvantitativ metod 
gjordes för att vi ville kunna generalisera hur det ser ut i undersökningspopulationen. 
Eftersom vi genomförde en telefonenkät hos många respondenter med fasta 
svarsalternativ blir studien kvantitativ. (Holme & Solvang, 1997) 
 
 
2.3 Operationalisering 
 
I vår teoretiska referensram hittade vi sex olika faktorer som vi antog att ett 
förväntningsgap orsakas av. För att mäta dessa faktorer i enkäten formulerade vi en 
fråga till var och en av de olika faktorerna (se bilaga 1). Dessa var; Hur lång tid revisorn 
levererat tjänster till företaget mäter vi med fråga nummer fyra. Vilken relation den 
redovisningsansvarige och revisorn har mäts i och med fråga fem. Den utbildningsnivå 
den redovisningsansvarige har mäter vi i fråga tre. Viken erfarenhet den 
redovisningsansvarige själv har av revision mäts i fråga sex. Hur bra kommunikation 
den redovisningsansvarige och revisorn har mäter fråga nummer sju i enkäten. Slutligen 
så mäts vilken förståelse den redovisningsansvarige anser att revisorn har för företaget 
och dess behov i fråga åtta. 
 
För att mäta om företagen hade ett förväntningsgap använde vi oss av fråga 9 till 22 i 
enkäten, sammanlagt fjorton frågor. Varje fråga mätte förväntningarna i olika delar av 
revisorns arbete, bland annat skattekonsulteringen och god revisionssed (se bilaga 1).  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 
Vi har använt oss av såväl sekundärdata som primärdata. Sekundärdata är sådan 
information som redan finns och tidigare samlats in av någon annan (Arbnor & Bjerke, 
1994). Den sekundärdata vi har använt oss av är artiklar, litteratur inom ämnesområdet 
och relevanta lagar. Vi använde oss utav en litteraturstudie för att utöka våra kunskaper 
inom ämnesområdet. Litteraturen fann vi genom litteratur- och artikelsökningar i 
databaserna Lucia, Libris och Artikelsök på Luleå tekniska universitet samt Internet. 
Sökord vi använde oss av på svenska och engelska var: revision, revisor, redovisning, 
förväntningsgap, förväntningar och service. Genom de artiklar och böcker vi fann kunde 
vi även finna tips på ytterligare litteratur i artiklarnas och böckernas 
litteraturförteckning.  
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Primärdata är data som samlats in för ett bestämt ändamål (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Vår primärdata utgörs av resultatet från de intervjuer vi genomförde. Vi valde att göra 
en strukturerad telefonintervju, det vill säga respondenterna var tvungna att svara utifrån 
olika svarsalternativ (se intervjumall, bilaga 1). Arbnor & Bjerke anser att de kan finnas 
fördelar i att standardisera intervjufrågorna, detta för att bättre kunna jämföra de olika 
svaren med varandra. Vi kontaktade även en revisor vid revisionsbyrån Öhrlings, 
Skellefteå, för att få ytterligare information om bland annat vilka tilläggstjänster som 
revisionsbyråer tillhandahåller. Frågorna skapades sedan utifrån vår teoretiska 
referensram och den information vi erhöll från kontakten med Öhrlings. Till sist innan 
intervjuerna genomfördes granskades frågorna av vår handledare. 
 
 
2.5 Val av respondenter  
 
Vi valde att intervjua medelstora aktiebolag i Norrbottens län. Anledningen till att vi 
valde medelstora företag i Norrbottens län var för att vi skulle kunna uttala oss om hela 
populationen och generalisera hur förväntningsgapet ser ut bland företag i Norrbottens 
län.  Företagen valdes ut genom Affärsdatas databas. Kriterierna vi sökte på var 
aktiebolag i Norrbottens län med 50 – 250 anställda oavsett bransch. Sökningen gav 73 
stycken företag. Av dessa företag sorterades ett antal företag ut på grund av att de ingår 
i en större koncern eller att de endast är lokalkontor. Efter denna sållning hade vi 39 
stycken företag kvar i vår målpopulation. Dessa företag kontaktades sedan per telefon. 
Den vi bad att få intervjua var den person företagen själva ansåg hade ansvaret för 
revisionen och den bästa kontakten med revisorn eller revisionsbyrån. Alla 39 
revisionsansvariga från respektive 39 företag ställde sig positiva till att svara på vår 
telefonenkät. Eftersom att alla företag valde att medverka kan vi generalisera hur 
förväntningsgapet faktiskt ser ut bland företag i Norrbottens län. 
 
 
2.6 Analys av enkäten  
 
Vi valde att använda statistikprogrammet Statgraphics för att analysera svaren från våra 
enkäter. Innan vi förde in våra data i programmet kodade vi om svaren på fråga 1 - 8, 
från att utgöra en tiogradig skala till istället utgöras av en femskalig skala. Detta för att 
få en enhetlig skala i analysarbetet. 
 
För att mäta och analysera förväntningsgapet såg vi två möjligheter. Den ena 
möjligheten var att anta att respondenten kunde ha såväl ett förväntningsgap som ett 
förväntningsöverskott, där dessa vidare skulle kunna påverka varandra eller ta ut 
varandra. Den andra möjligheten var att endast mäta respondentens förväntningsgap, 
och i de fall ett förväntningsöverskott skulle uppstå, bortse från detta. Vi ansåg att 
alternativ två var den mest lämpliga metoden för att mäta förväntningsgapet. Detta för 
att vi i vårt syfte endast var ute efter att undersöka om ett eventuellt förväntningsgap 
fanns i målpopulationen och inte om de hade ett förväntningsöverskott på något av 
revisorns arbetsområden. Ytterligare en nackdel med att använda alternativ ett vore att 
ett eventuellt förväntningsgap på exempelvis skattekonsultering skulle kunna ätas upp 
av ett förväntningsöverskott hos en annan tjänst. Därmed skulle de olika 
förväntningarna på tjänsterna påverka varandra och ej ge vår undersökning en 
rättvisande bild. Detta skulle i förlängningen leda till att vi skulle få missvisande siffror 
gällande vilka tjänster som egentligen har ett förväntningsgap. 
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Förväntningsgapet beräknades utifrån skillnaden mellan vad respondenten faktiskt 
tyckte att revisorn skulle göra subtraherat med hur mycket respondenten faktiskt ansåg 
att revisorn uppfyllde deras förväntningar. Sedan adderades poängen på alla frågor ihop. 
På detta sätt kunde vi rangordna ett eventuellt förväntningsgap mellan värdena 0 – 63. 
Hade inte respondenten ett förväntningsgap eller ett förväntningsöverskott så gav det 
poängen 0 på frågan.  
 
Vidare valde vi att göra en korrelationsanalys och en regressionsanalys för att se vilka 
av våra hypoteser som vi kunde verifiera respektive falsifiera. Eftersom vi har undersökt 
hela vår målpopulation så är signifikansnivån av mindre betydelse. Ofta kallas 0,05 för 
enstjärnig signifikans, 0,01 för tvåstjärnig och 0,001 för trestjärnig eller stark 
signifikans. Vi har i vår undersökning valt att sätta en signifikansnivå på 90 procent, det 
vill säga enstjärning signifikans. Vid stora försök kan små och betydelselösa effekter bli 
statistiskt signifikanta. Omvänt kan det vid små försök finnas viktiga effekter som inte 
upptäcks. Ju mindre signifikansnivå som väljs, desto större avvikelse krävs för att 
förkasta hypotesen (Nationalencyklopedin). Då vi endast hade 39 företag i vår 
målpopulation kan det sägas vara en liten undersökning och vi har valt att ha en lägre 
signifikansnivå för att inte viktiga effekter ska falla bort.  
 
Slutligen valde vi att göra en reviderad modell som förklarar regressionsanalysen bättre 
än det programmet Statgraphics kunde bidra med. Detta eftersom att vi i 
regressionsanalysen fick problem med multikollinearitet.  
 
 
2.7 Metodproblem  
 
Reliabilitet är ett mått på hur väl undersökningen mäter det som avses att mäta, det vill 
säga om den är tillförlitlig. Medan validitet beskriver om mätmetoden verkligen mäter 
det den är avsedd att mäta. Skillnaden mellan dessa två är att validitet kan betecknas 
som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana. Det är alltså viktigt hur mätningarna utförs och hur noggrant 
informationen sedan bearbetas. Vid en kvantitativ mätmetod som enkäter är validitet ett 
större problem än vid kvalitativa intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer är undersökaren 
närmare den som är respondent vilket gör att missförstånd lättare kan upptäckas. 
Närheten gör även att det blir lättare att göra relevanta tolkningar. Resultaten från en 
enkätstudie måste därför alltid tolkas med en viss försiktighet. Respondenternas svar 
utgörs av uppfattningar och det är inte säkert att dessa faktiskt överensstämmer med 
deras faktiska handlande. Vidare kan också tänkas att respondenterna saknar tillräcklig 
kunskap för att kunna besvara frågorna på ett riktigt sätt. Möjligheten finns också att 
respondenten försöker påverka resultatet av undersökningen i en viss riktning eller 
kanske ger svar som de tror att intervjuaren är ute efter. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Reliabiliteten förbättrades genom att vi försökte använda oss av enkla och lättförståeliga 
frågor i vår enkät. Vi var även mycket noggranna när vi matade in informationen vi fått 
från enkäterna i programmet Statgraphics. För att undvika missförstånd och göra 
enkäten mer valid valde vi att göra en mall för presentationen och beskrivningen av 
enkäten (se bilaga 2). Eftersom vi var två personer som utförde telefonenkäten var 
intervjumallens syfte att vi skulle ha samma tillvägagångssätt vid alla intervjuer. Mallen 
följdes vid alla intervjuer och presenterades före enkäten till alla respondenter. I och 
med att vi genomförde en telefonenkät och inte en brevenkät så hade vi möjligheten att 
kunna förklara för respondenten när något i enkäten framstod som oklart.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för 
arbetet. Vi kommer även att presentera våra sex olika hypoteser som sedan verifieras 
eller falsifieras i vår empiriska undersökning. Hypoteserna grundar sig i teorin de 
efterföljer och kommer att utgöra den intressanta delen för vår undersökning. Övrig 
teori anser vi är väsentlig för att läsaren skall kunna sätta in hypoteserna i ett relevant 
sammanhang. Slutligen så presenterar vi vår analysmodell och förklaring av 
hypoteserna. 
 
 
3.1 Allmänt om revision och revisorer 
 
Revision är enligt FARs revisionsbok (2004) ”att med en skeptisk inställning planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. 
Granskningen ska vara enligt god redovisningssed och revisorn ska vidare även följa 
god revisorssed. Det finns olika typer av revision, några exempel är extern, intern, 
statlig, kommunal och miljörevision. Den revision som revisorn har till uppgift att 
utföra kallas extern revision (ibid). Revisorn väljs av företagets aktieägare på 
bolagsstämman, därför skulle man lätt kunna tro att revisorn är aktieägarnas speciella 
ombud (Revision 1, 1994). Fast så är inte riktigt fallet, revisionen har betydelse för alla 
företagets intressenter, till dessa hör förutom ägarna även kreditgivare, leverantörer, 
kunder, anställda samt stat och samhälle. Skulle det inte finnas revisorer med de 
uppgifter som de har idag skulle varje intressent få anlita en egen kontrollant för att 
granska företaget (FARs revisionsbok, 2004).  
 
Målet med revisionen är att revisorn skriver en revisionsberättelse. Indirekt skulle målet 
med revision även kunna sägas vara att den ska medverka till att den ekonomiska 
informationen är trovärdig och att styrelsen och VD sköter sina åtaganden gällande 
förvaltningen. Det är denna information som intressenterna vidare använder som 
beslutsunderlag (ibid). Målen är desamma oberoende av vad företaget gör eller 
storleken på företaget (Revision 1, 1994). Revision kan delas in i två delar, 
förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionen innebär att 
revisorn ska granska hur styrelsen och VD har förvaltat företaget. Lagen säger att det är 
styrelsen som ska se till att företaget har kontroll över sin bokföring och 
medelsförvaltning. Det är sedan VD som ansvarar för skötseln av bokföringen och 
medelsförvaltningen. Revisorns uppgift är att granska om styrelsen och VD har skött 
dessa åtaganden. Konkret innebär detta att revisorn granskar bland annat bolagens 
styrelseprotokoll, budgetar, periodbokslut och delårsrapporter (Revision 1, 1994). 
Redovisningsrevision innebär att revisorn granskar företagets räkenskaper och 
årsredovisning (ibid). Granskningen måste vara trovärdig och intressenterna måste ha 
förtroende för revisorn. De grundstenar som detta förtroende kan sägas grunda sig på är 
oberoende, kompetens och tystnadsplikt. Oberoendet består av jävsregler som återfinns 
bland annat i aktiebolagslagen (Vad gör en auktoriserad revisor, 1998). 
 
 
3.2 God revisionssed 
 
God redovisningssed kan definieras enligt följande; ”… en faktiskt förekommande 
praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldig” enligt Prop. 1975:104, 
s.148.  God redovisningssed är ett nyckelbegrepp i svensk lagstiftning, och ofta hänvisar 
lagen till god redovisningssed. Anledningen till detta är att fylla ut lagen där lagstiftaren 
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inte kunnat reglera vissa specifika detaljer. Exempel på detta är att en praxis är oklar 
eller att utvecklingen går snabbt och en lagregel snart skulle kunna bli inaktuell 
(Artsberg, 2003). I proposition 1997/98:99 åläggs det på revisorsorganisationer och 
Revisorsnämnden att genom rekommendationer och yttranden ge ytterligare vägledning 
angående god revisionssed. Detta innebär därmed inte att det är 
revisorsorganisationerna som gör den slutgiltiga tolkningen, utan vad som är god 
revisionssed i det enskilda fallet är upp till domstolarna att avgöra. All revision ska vara 
enligt god revisionssed och innebär etik för revisorn både vid traditionella 
revisionsuppdrag som när revisorn utför tilläggstjänster. Föreningen auktoriserade 
revisorer (FAR) har givit ut rekommendationer om vad god revisionssed innebär. För 
många revisorer handlar det även om erfarenhet och professionalitet förutom det som 
står nämnt i FARs rekommendationer (Vad gör en auktoriserad revisor, 1998).  
 
 
3.3 Lagstiftning kring revision 
 
De olika intressenterna i företaget måste kunna lita på bolagets redovisning. Därför 
finns lagregler om revision av bolagets redovisning och dess ekonomiska situation (Vad 
gör en auktoriserad revisor, 1998). Gällande lagstiftning rörande redovisning finns i 
årsredovisningslagen (ÅRL 1995), vidare gäller den för alla fysiska och juridiska 
personer som enligt bokföringslagen är skyldiga att i någon form upprätta bokslut. 
Bestämmelser om revision finns dels i revisionslagen (1999:1079) och dels finns regler 
för respektive företagsform i speciella lagar. Regler om revision för aktiebolag återfinns 
i aktiebolagslagen. Revisionslagen är tillämpbar på alla företagsformer med undantag 
för dem som har separata revisionsregler. I förordning (1995:665) finns reglerna för 
godkännande eller auktorisation av revisorer samt regler för hur revisionsverksamheten 
ska utövas. I och med de uppmärksammande redovisningsskandalerna så infördes en ny 
revisorslag (2001:883), den innebar en förändrad syn på revisorns oberoende. 
 
Enligt KPMGs tidning Magasinet (1/04) tror många att det är revisorns uppgift att 
kontrollera att regler och lagar efterföljs. Faktum är att de kontroller som revisorn gör 
endast syftar till att ge ett underlag för yttrande inom ramen för revision. De primära 
kontrollerna ligger på styrelsens och VD: s ansvar och inte revisorns. 
 
 
3.4 Förväntningsgap 
 
Konceptet förväntningsgap säger att företagare förväntar sig att revisorer ska handla på 
ett sätt som skiljer sig från hur revisorer själva förväntar sig att agera. Idag så har 
allmänheten eller användarna av revision generellt sett högre förväntningar på 
revisionen än vad många revisorer skulle se som rimligt. Revisorn framställs nu av 
samhället mer som en polis istället för en person som rapporterar om företagets affärer. 
(Koh & Woo, 1998) 
 
Det finns alltså en klar uppfattning om att revisorer och företagare har olika åsikter 
angående revisorns uppgifter och ansvar. Under senare år har det skett några 
spektakulära och mycket omskrivna företagskrascher som bidragit till att 
förväntningsgapsfrågan blivit mer aktuell än någonsin. Frågan om förväntningsgap har 
en långtgående historia. Den första personen som knöt samman förväntningsgap med 
revision var Liggio (1974) och sedan dess har bevisen entydligt pekat mot att det 
verkligen finns ett förväntningsgap inom revisionen. Förväntningsgapet uppkommer när 
samhället och revisorn har olika uppfattningar om vad revisorn har för arbetsuppgifter 
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och skyldigheter när han ska avlägga revisions rapporter. Godsell (1992) menar att det 
finns en bred uppfattning bland företags intressenter att revisionen är en garanti för 
vidhållen betalningsförmåga, anständighet och fortlevnad. Om företaget utan föraning 
hamnar i finansiella problem är den allmänna åsikten att det är revisorn som är ansvarig 
för detta. Misstroendet bland allmänheten är ett stort problem som revisionsbranschen 
står inför. 
 
När Liggio (1974) beskrev förväntningsgapet definierade han det som skillnaden mellan 
de olika nivåerna av förväntning på tjänsten. År 1978 breddade Liggios sin definition 
ytterligare genom att då ta hänsyn till om gapet existerar mellan vad allmänheten 
förväntar sig eller behöver och vad revisorer kan och ska förvänta sig att åstadkomma 
(Koh & Woo, 1998).  Monroe och Woodliff (1993) definierar förväntningsgapet som 
skillnaden i tron mellan revisorer och allmänheten angående skyldighet och ansvar som 
revisorn har under granskandet och skrivandet av rapporter. När Porter (1993) gjorde en 
studie om revisionsförväntning- prestation definierade han förväntningsgapet som gapet 
mellan samhällets förväntningar på revisorer och hur samhället upplevde revisorn. Detta 
är ett synsätt som kompromissar komponenternas rimlighet och prestation (Koh & Woo, 
1998). 
 
Enligt FARs revisionsbok (2000) uppstår ett förväntningsgap lätt när de olika 
intressenternas förväntningar på revisorn inte svarar mot var revisorn faktiskt kan och 
får göra. De menar att revisorrollen har en inbyggd konfliktsituation där inte bara 
intressenterna och revisorn har en skild syn på vad som förväntas, utan intressenterna 
emellan kan ha olika behov och förväntningar på revisorn. Figur 2 visar FARs syn på 
förväntningsgapet. (FARs Revisionsbok, 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. FARs syn på förväntningsgap. 
 
 
Eftersom det inte finns någon allmängiltig definition på vad ett förväntningsgap är har 
vi utifrån ovanstående diskussion valt att definiera förväntningsgapet som skillnaden 
mellan vad den redovisningsansvarige på företag anser att revisorn ska göra/erbjuda och 
vad revisorn gör/erbjuder. Detta innebär att vi definierar förväntningsgapet utifrån ett 
företagsperspektiv. 

 
 
 
…och då uppstår ett 
FÖRVÄNTNINGSGAP. Ett 
förväntningsgap medför 
missförstånd och oklarheter.     
         Förväntningsgapet  
         måste slutas till… 

Vissa tror att revisorn gör så här mycket. 

Men det är god 
revisionssed att 
gör så här 
mycket. 

…genom att god revisionssed 
på sikt utvecklas till att 
innefatta det intressenterna 
vill ha… 

…och genom att revisorerna 
upplyser intressenterna om 
vad som ingår i 
godredovisningssed. 

 
Ett förväntningsgap uppstår lätt när 
förväntningarna på revisorn inte 
motsvaras av vad revisorn faktiskt 
gör. God revisionssed kan på sikt 
utvecklas mot det som intressenterna 
vill ha, men revisorn kan inte gå 
utanför sin naturliga kompetens. 
(FARs Revisionsbok 2000, sid 107) 
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3.5 Revisorns roll  
 
Enligt Revision 1 (1994) har revisorn en viktig roll att fylla, både för näringslivet och 
för samhället i stort. Många människor känner inte till vad man gör som revisor och 
missuppfattningarna om revision är många. En sak som är gemensamt för de olika 
uppfattningarna är att de ändå handlar om kontroll på något sätt. Det finns både 
godkända och auktoriserade revisorer och dessa titlar är lagskyddade, för att bli 
auktoriserad revisor ställs det dock högre krav än för att vara godkänd revisor (FARs 
revisionsbok, 2004). En revisor är en person som ska kontrollera att ett företags affärer 
är rätt redovisade och om de redovisade siffrorna ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomi. Revisorn ska vara oberoende och i efterhand granska hur företaget skött sin 
redovisning och förvaltning, granskningen ska vara enligt god revisionssed, det vill säga 
praxis (Vad gör en auktoriserad revisor, 1998).  
 
Opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt är grundkraven för att intressenter till 
bolaget ska ha ett förtroende för revisorn. Kravet på opartiskhet och självständighet 
innebär att intressenten ska kunna lita på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra 
intressen än att göra en fullgod revisionsberättelse. Enligt revisorslagen ska revisorn 
utföra sina uppdrag med opartiskhet och vara självständig och objektiv i sina 
ställningstaganden. Revisorn ska vidare noggrant iaktta gällande jävsregler som bland 
annat benämns i revisorslagen.  Revisorn får inte heller vara anställd i eller beroende av 
bolaget. Vidare säger revisorslagen att revisorn ska avböja eller avsäga sig sitt uppdrag 
om det finns någon särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet. Kravet på att revisorn ska vara oberoende är 
hur omvärlden uppfattar det och inte hur han själv ser på saken enligt FARs 
revisionsbok (2004). I 2002 års revisorslag utvecklades kraven på opartiskhet och 
självständighet ytterligare i och med att en analysmodell introducerades. Det finns även 
ett kompetenskrav på revisorn. Lagstiftaren har valt att ställa olika minimikrav på vilken 
kompetens revisorn ska ha beroende på företagsform. Större aktiebolag och noterade 
bolag har det högsta kompetenskravet, då de krävs att minst en revisor som ska vara 
auktoriserad (FARs revisionsbok, 2000). Revisorn har tystnadsplikt, det vill säga att det 
revisorn får veta om företaget får ej föras vidare. Utan tystnadsplikten skulle det vara 
svårt för revisorn att sköta sitt arbete då revisorn behöver mycket information om det 
företag som ska granskas. Vidare innebär även tystnadsplikten att revisorn inte får för 
egen vinning utnyttja sina kunskaper om företaget. Tystnadsplikten finns reglerad i 
aktiebolagslagen och revisorslagen.  
 
Revisionen ska bygga på en väl genomarbetad planering. Det första och kanske det 
viktigaste steget i revisionsprocessen är att samla in allmän information om företaget. 
Denna information ligger sedan till grund för revisorns bedömning av risken att 
redovisningen och förvaltningen innehåller väsentliga fel. Denna riskbedömning är en 
av de viktigaste uppgifter som en revisor har. Denna risk avgör dels hur mycket som ska 
granskas och dels hur själva granskningen ska gå till. Revisorn ska bedöma risken för 
oegentligheter och fel, detta innebär för den sakens skull inte att revisionens 
självständiga syfte är att upptäcka förskingringar eller andra oegentligheter och fel 
(FARs Revisionsbok, 2004). Efter revisorn har gjort en riskbedömning så skriver 
revisorn en sammanfattande granskningsplan. Därefter gör revisorn ett arbetsprogram 
för själva granskningen, denna är en beskrivning som berättar vad och hur mycket som 
ska göras och av vem. Sedan följer granskningsarbetet. Den årliga revisionen avslutas 
med att revisorn skriver den revisionsberättelse som ingår i företagets årsredovisning 
(Revision 1, 1994). Ofta lämnar revisorn både muntliga och skriftliga rapporter 
avseende sin granskning. Lämnar revisorn kritiska synpunkter så brukar oftast revisorn 



Teoretisk referensram  

Brisenborn/Jonsson - 12 - 

lämna med förslag på förbättringar. För den händelse att revisorn anser att 
årsredovisningen avviker väsentligt från lagbestämmelserna eller god redovisningssed 
så måste detta framgå i revisionsberättelsen, detta kallas för oren revisionsberättelse.  
(FARs revisionsbok, 2002)  
 
 
3.6 Den utvidgade revisorsrollen 
 
En revisor gör i sitt dagliga arbete mer än att bara granska, utan är även också ofta 
rådgivare åt företag. Rådgivningen kan bestå av hur företagen ska lägga upp 
redovisningssystem, göra årsredovisningar, företagsvärdering och ta ställning till 
skattefrågor (Revision 1, 1994). Utvecklingen har sett ut så att det blivit allt vanligare 
att revisorer erbjuder diverse tilläggstjänster. FARs revisionsbok (2000) nämner att 
revisorn kan ha två olika roller. En renodlad revisionsroll, det vill säga den lagstadgade. 
Revisorn kan även ha en utvidgad revisorsroll, som innebär att revisorn har ett 
konsultförhållande till sin klient. Oavsett vilken roll revisorn har så måste alltid god 
redovisningssed följas (FARs revisionsbok, 2000). Revisorn har ofta en lång ekonomisk 
utbildning och en bred erfarenhet av revision och är därför en viktig resurs för bolaget 
som önskar rådgivning. Konsultarbetet eller tilläggstjänsterna som revisorn erbjuder kan 
vara av olika omfattning och inriktning dels beroende på revisorns kompetens, intresse 
och erfarenhet. Dessutom växlar de beroende på vad klienten efterfrågar (Vad gör en 
auktoriserad revisor? 1998). Denna rådgivning hör inte till revisionen såsom den 
beskrivs i lagen. Lagen säger att det är endast granskning av redovisningen och styrelse 
och VD:s förvaltning som ska utföras. Att revisorn erbjuder tilläggstjänster till sina 
klienter är inte förbjudet, dock får inte rådgivningen gå så långt att det är i praktiken 
revisorn som fattar besluten (ibid). Det är också viktigt att revisorn behåller sitt 
oberoende. Det vill säga tilläggstjänsterna får inte ha en sådan struktur eller omfång att 
de kan ifrågasätta revisorns oberoende enligt FARs revisionsbok, 2002. 
Konsultuppdragen kan även vara till gagn för revisionen då revisorn får en ökad inblick 
i klientens verksamhet. Små och medelstora företag behöver i större omfattning än de 
stora bolagen råd och synpunkter från revisorn, det är även i dessa företag de flesta 
oberoendekonflikter uppstår. (FARs revisionsbok, 2002)  
 
Förväntningarna på revisorn är många, detta är inte så uppseendeväckande då olika 
intressenter har olika behov. De förväntningar som finns på revisorn är även beroende 
på vilken roll han/hon har. Intressenterna har många gånger inte riktigt klart för sig 
vilka regler som styr den renodlade revisorsrollen. Detta kan skapa ett 
”förväntningsgap”, då deras olika förväntningar på revisorn kan vara motstridiga.  
 
Enligt Broderick (1998) är rollteori även en anpassning av en lämplig roll hos varje part, 
vidare är det en kontinuerlig process som leder till rolluppfyllelse och agerar som 
katalysator för vidare interaktion. Ju längre en revisor levererar sina tjänster till en och 
samma kund desto tydligare blir rollerna. Det leder till att affärsförbindelserna blir 
starkare. Förväntningarna mellan parterna blir tydligare och respektive part vet därmed 
vad den andre kommer att tillföra för nytta. Utifrån detta resonemang faller följande 
hypoteser rimliga:  
 
H1: Desto kortare tid en revisor har levererat tjänster till företaget, desto större 
förväntningsgap existerar.  
 
H2: Desto mindre den redovisningsansvarige anser sig att relationen till revisorn 
liknar en vänskapsrelation, desto större förväntningsgap existerar. 
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3.7 Faktorer bakom förväntningsgap 
 
Många studier har gjorts i ämnet hur man ska minska eller förhindra risken att ett 
förväntningsgap uppstår. Koh och Woo (1998) tar i sin artikel ”The expectation gap in 
auditing” upp exempel på åtgärder för att minska förväntningsgapet.  
 
 
3.7.1 Utvidgade revisionsrapporter  
 
Flera studier har undersökt möjligheten att utvidga revisionsrapporterna. Miller (1990) 
kom i sin undersökning fram till att bankmän tyckte att utvidgade revisionsrapporter var 
mer användbara och förståliga än den kortare formen. Generellt sätt gav dessa studier 
bevis på att utvidgade rapporter ger en mer fullständig förståelse för vidden, naturen och 
betydelsen av revision. Detta influerar läsaren att få en klarare uppfattning rörande 
revision och revisorns roll. Holt och Moizer (1990) fann även att sättet som revisorn 
skriver rapporten påverkar mottagarens förståelse för revisionen. En mer lätt förstålig 
rapport tenderar att minska förväntningsgapet hos mindre sofistikerade intressenter 
medan sofistikerade läsare inte påverkas av sättet revisorn skriver på. Hanks (1992) 
föreslog att revisionsrapporter bör utvidgas till att innehålla mer specifik information 
om vad en revision innebär och innehåller. (Koh & Woo, 1998) 
 
 
3.7.2 Utbildning 
 
Studier pekar också på att kunskap om revision påverkar storleken på 
förväntningsgapet. Bailey (1983) kom fram till att personer med mer kunskap inom 
området lägger mindre ansvar på revisorerna än personer med dålig kunskap inom 
området. Det finns alltså ett större förväntningsgap mellan revisorer och mindre 
sofistikerade användare av revisionen. Epstein och Geiger (1994) menar att utbildade 
intressenter ställer med större sannolikhet mindre krav på revisorerna, och ett sätt att 
minska förväntningsgapet är genom att öka allmänhetens medvetenhet om vad revisorn 
gör och begränsningarna med revision. Monroe och Woodliff (1993) gjorde en 
undersökning bland studenter i Australien och fick samma resultat. De ser utbildning 
som ett effektivt sätt att förhindra och förebygga ett förväntningsgap. (Koh & Woo, 
1998) Utifrån detta resonemang faller följande hypoteser rimliga:  
 
H3: Desto lägre utbildning den redovisningsansvariga har, desto större 
förväntningsgap existerar. 
 
H4: Desto mindre erfarenhet av revision revisionsansvariga har, desto större 
förväntningsgap existerar. 
 
 
3.7.3 Strukturerade revisionsmetoder 
 
Ökad hjälp runt revisionsfrågor är åtgärder som många revisionsfirmor vidtagit för att 
minska förväntningsgapet och med hopp om eventuell reducering av förväntningarna 
runt det lagenliga ansvaret vid revisionen. Genom att använda sig av ett mer strukturerat 
tillvägagångssätt vid revision hoppas revisionsfirmorna kunna upprätthålla en konstant 
hög kvalitet i revisionen som kunderna är medvetna om. (Koh & Woo, 1998) 
 
En av de viktigaste förändringarna med den nya revisorslagen som utkom 2002 var 
sättet att se på revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsuppdrag. Lagen 
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resulterade dessutom i en analysmodell, som är en logisk modell för analys av hot mot 
objektiviteten. Hur analysmodellen skall tillämpas i praktiken ger revisorslagen och 
förarbetena begränsad vägledning till, det har istället lämnas öppet för utveckling 
genom god revisionssed och praxis. Enligt analysmodellen ska revisorn inför varje nytt 
uppdrag och vid behov i befintliga uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan 
påverka revisorn att utföra sitt uppdrag med opartiskhet, självständighet och 
objektivitet. Vidare anger analysmodellen fem olika typsituationer som revisorn bör ta 
ställning till, dessa är; egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, 
vänskapshotet och skrämselhotet. (FARs samlingsvolym del II, 2003) 
 
 
3.7.4 Vidgande av revisorernas ansvar och stärkning av revisions oberoende 
 
Humphrey m fl (1993) föreslog andra vägar till att stänga förväntningsgapet. De 
föreslog tre vägar. Första sättet var att ställa upp ett oberoendekontor för revision, detta 
för att kunna öka revisorns oberoende genom en övervakning av revisorer som har hand 
om stora företag och genom reglering av revisionsavgifter. Det andra förslaget är ett 
utökande av revisorernas ansvar så att de klart inkluderar ansvar mot aktieägare, 
kreditgivare och andra intressenter. De föreslår även att man klargör att revisorn har 
som uppgift att finna eventuella bedrägerier. (Koh & Woo, 1998) 
 
Knutson (1994) föreslog vidare en ”standard” för att hitta ett förväntningsgap. Hans 
förslag till den mest rättvisande standarden för detta var att hålla revisorer ansvariga för 
vad de skulle ha vetat, och inte för det omöjligt höga förväntningar på vad de kunde ha 
vetat. Han föreslog även en ökning av kontrollstrukturen runt chefer och personer i 
ledningen genom att matcha revisorer med företaget och vad de ska utföra revision på i 
form av erfarenhet och träning. Vidare så innehöll förslaget att utveckla mer effektiva 
redovisningsprocedurer och stärka revisionskommittéer. (Koh & Woo, 1998) 
 
Porter (1993) föreslår att när allmänheten kritiserar revisorers prestation i ett åtagande, 
ska åtagandet i fråga analyseras för att identifiera vilka komponenter i gapet som den 
representerar. Åtgärder ska sedan utformas och implementeras. (Koh & Woo, 1998) 
 
 
3.7.5 Kommunikation 
 
För att undvika att ett förväntningsgap uppstår är det viktigt att revisorn använder sig av 
en effektiv kommunikation. Genom god kommunikation kan revisorn hålla 
förväntningarna på en rimlig nivå hos företagen de har som kunder. Enligt Eriksson 
(1992) ska en effektiv kommunikation bestå av muntlig och skriftlig kommunikation. 
Skriftlig kommunikation har fördelen att läsaren kan gå tillbaka i texten och läsa på 
nytt. Risken för en stor feltolkning eller missförstånd är väldigt liten. Den stora 
nackdelen är att skriftlig kommunikation inte ger möjligheten till en dubbelriktad dialog 
på samma sätt som en muntlig. Den skriftliga kommunikation är lämplig när det gäller 
att förmedla fakta till motparten. Den muntliga kommunikationen består av bland annat 
planerade möten eller informella möten, konferenser, utbildningar och telefon. Muntlig 
dialog har självklara fördelar när det gäller ömsesidigt tankeutbyte och funderingar som 
kan uppstå ifall den skriftliga kommunikationen inte har lyckats fullt ut. Även när det 
gäller muntlig kommunikation finns begränsningar. Ofta kan det uppstå diskussioner 
efter ett möte om vad som egentligen har sagts och även den kan missuppfattas. Risken 
för feltolkningar, missförstånd och direkta hörfel kan informatören aldrig bortse ifrån. 
(Eriksson, 1992) Därför bör den skriftliga kommunikationen och även den muntliga 
alltid avslutas med en summering för att fånga upp eventuella oklarheter (se figur 3). 
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För att uppnå kravet på effektivitet gäller det att länka samman olika typer av kanaler 
för kommunikation. (Eriksson, 1992) 
 
 

 
 
Figur 3. De tre trappstegen för effektiv kommunikation (Eriksson 1992, sid 43). 
 
 
3.7.6 Ledning av förväntningar 
 
Professionella tjänster är något annorlunda jämfört med andra typer av tjänster, och ofta 
är så även kundernas förväntningar på tjänsten. Ojasalo (2001) beskriver tre typer av 
förväntningar som typiska för att omge en professionell tjänst: luddig, inte klart utsagd 
och orealistisk. Dessa typer av förväntningar kan representera en farlig fallgrop för den 
långsiktiga kundtillfredsställelsen. Att förvalta förväntningar är viktigt eftersom 
servicekvalitet och tillfredställdhet är resultat av tjänstens verkliga prestation, alltså hur 
tjänstens process och resultat matchar förväntningarna. Många åtgärder kan göras för att 
nå långsiktig kundtillfredsställelse, med sofistikerad ledning kan man exempelvis göra 
luddiga förväntningar till precisa, inte klart utsagda till tydliga och orealistiska till 
realistiska. En bred opinion inom serviceforskning stödjer teorin att kundens upplevda 
nytta av tjänsten är resultatet av hur stora förväntningarna på tjänsten var i förhållande 
till den verkliga nyttan av tjänsten (Ojasalo, 2001). Om kunden då inte är nöjd så har 
han antingen haft för stora förväntningar på tjänsten eller så har företaget som utfört 
tjänsten gjort ett dåligt arbete. När man har förstått kundens syn på kvalitén av tjänsten 
så kan man identifiera om det existerar ett gap mellan kundens förväntningar och det 
säljaren tror att kunden förväntar sig (Douglas, 2003). Gällande revisorns 
tilläggstjänster kan även ett mål vara att få ett bättre resultat. Bättre resultat kan mätas 
med ”Penningmässigt resultat/investerat kapital”. Genom den formeln kan köparen av 
tjänsten mäta hur penning-mässigt-effektiv tjänsten är (Gröjer, 1994).  
 
Det är inte alltid kunderna exakt vet vad de vill ha av den som levererar tjänsten, de vill 
förbättra sin situation men vet inte vilken förbättring som de skall göra. Denna typ av 
önskan/förväntan kan förklaras som luddiga förväntningar. Kunden kan ha en vag idé 
om vilken förändring de är i behov av, men är inte säkra på det. Om inte dessa 
förväntningar förverkligas kommer kunden att känna att tjänsten inte var tillräcklig, och 
de förstår inte heller exakt varför. När en kund byter behov av tjänst kan det också 
ibland förklaras med att kunden har haft för luddiga förväntningar. Luddiga 
förväntningar kan även ha stor signifikans när det gäller att förklara varför kunder bryter 
en pågående relation med ett tjänsteföretag för att vända sig till ett annat. (Ojasalo, 
2001) 
Inte klart utsagda förväntningar förknippas med tjänster eller delar av en tjänst som är så 
självklara att kunderna inte aktivt tänker på det. Existensen av inte klart uttalade 

Skriftlig 

Muntlig 

Muntlig + 
Skriftlig 
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förväntningar blir tydlig när tjänsten inte mäts (Ojasalo, 2001). Detta kan förklara varför 
tidigare uppsatsskrivare inom området inte funnit något förväntningsgap mellan 
revisorns granskning och vad företagen förväntar sig att de ska granska. Den delen av 
revisionen som är tvingande är så standardiserad och självklar att kunderna inte har 
några självklara förväntningar på vad revisorn ska göra. Till exempel så kan kunder 
förvänta sig att säljaren av tjänsten ska känna dem så väl från tidigare uppdrag att de 
nästan inte känner något behov av att specificera sitt problem vid starten av tjänsten 
(Ojasalo, 2001). När revisorn inte har tagit del av kundens förväntningar kan det leda 
till ett förväntningsgap. Företaget förväntar sig att revisorn känner dem så väl att de inte 
behöver förklara vad de vill att han ska göra när de köpt en tilläggstjänst. Revisorn 
arbetar då åt ett håll men det är inte säkert att företaget förväntar sig att han ska göra det 
eller att företaget förväntar sig att revisorn ska arbeta åt ett visst håll utan att han/hon 
gör det. 
 
Orealistiska förväntningar är nästan omöjliga för säljaren av tjänsten eller kunden själv 
att nå upp till. Ju mer realistisk kundens förväntningar är desto större är sannolikheten 
att de kommer att förverkligas, vilket leder till att kunden förmodligen kommer att bli 
nöjdare. En god matchning mellan förväntningar och erfarenhet är mer trolig när 
förväntningar skiftar neråt och utförandet av tjänsten leder till att erfarenheten skiftar 
uppåt. Detta visar på att det är viktigt att kalibrera förväntningarna. Realistiska 
förväntningar är motsatsen till orealistiska förväntningar. De förknippas med 
förväntningar som mest troligt kommer att uppfyllas av säljaren av tjänsten. Luddiga, 
exakta, oklara, klara förväntningar kan alla både vara realistiska och orealistiska. 
Kundens typ av förväntning kan innehålla delar av olika förväntningar samtidigt (mer 
eller mindre luddiga) Till exempel så kan förväntningen bestå av delar som är luddiga, 
exakta, oklara, klara, realistiska och orealistiska på samma gång (Ojasalo, 2001). 
 
Att veta vad kunderna förväntar sig är nödvändigt för tjänster på alla nivåer. Företag 
måste också förstå att kundernas förväntningar kan variera kraftigt (Douglas, 2003). Det 
finns ett klart behov av att ta sig an kunders förväntningar olika i professionella tjänster 
än inom kundservice. I en traditionell tjänst är ofta problemet enklare att förstå och 
konkretare. Säljaren kan då tänka kortsiktigt för att lösa problemet. I professionella 
tjänster är fältet av förväntningar mycket mer komplext. I sådana situationer är det 
viktigt att analysera de olika typerna av förväntningar och titta på relationerna mellan 
dem. Kortsiktig kvalitet skapar tillfredställelse direkt, men den kommer inte att bli 
långvarig. Långsiktig kvalitet skapar inte tillfredställelse direkt, men den kommer att 
räcka under en lång tid. Av dessa tycker Ojasalo att långsiktigt tänkande är att föredra. 
Ledarskapet av olika förväntningar för långsiktlig kvalitet och tillfredställelse illustreras 
av figur 4 på nästa sida. 
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Figur 4. Modell för ledning av kunders förväntningar (Ojasalo 2001, sid 212). 
 
 
Luddiga förväntningar blir exakta när de systematiskt analyseras och blir fokuserade på 
av den som tillhandhåller tjänsten. Säljare vill veta exakt var han ska göra och kunden 
vill veta vad han ska förvänta sig. Inte klart uttalade förväntningar blir tydliga när de på 
för han avslöjas av säljaren. Resultat blir att kunden undviker otrevliga överraskningar 
under arbetets gång. Orealistiska förväntningar kan justeras av säljaren för att målet ska 
kunna uppnås. 
 
Alla dessa metoder av förväntningsledarskap ökar sannolikheten att nå långsiktig 
kvalitet och kundtillfredsställelse. Förväntningsledarskap kan kräva att kunderna offrar 
tid och delar med sig av information som ibland är konfidentiell. Detta kan leda till att 
kunderna blir missnöjda på kort sikt men det behöver inte betyda det. (Ojasalo 2001) 
Utifrån detta resonemang faller följande hypoteser rimliga:  
 
H5: Desto sämre kommunikation den redovisningsansvariga har med sin revisor desto 
större förväntningsgap existerar. 
 
H6: Desto mindre förståelse för företagets behov och insikt i företaget den 
redovisningsansvariga anser sin revisor ha, desto större förväntningsgap existerar. 
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3.8 Analysmodell 
 
I figur 5 listar vi upp sex faktorer som även utgör grunden för våra hypoteser. Dessa sex 
faktorer tror vi med stöd från teorin påverkar förväntningsgapet i stor utsträckning. 
Hypoteserna vi har format i teorin beskriver på vilket sätt vi tror att faktorerna påverkar 
förväntningsgapet. Enligt vår analysmodell kommer alla faktorer att påverka 
förväntningsgapet var och en för sig. De är alltså inte beroende av varandra och alla 
faktorerna har direkt påverkan på förväntningsgapet.  
 
Figur 5 visar även vilka av hypoteserna som ligger under kategorierna företagsberoende, 
revisorsberoende respektive relationsberoende. Tanken med uppdelningen är att kunna 
se om det är någon kategori som påverkar förväntningsgapet mer än någon annan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Analysmodell. 
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4. RESULTAT 
 
I detta kapitel redogör vi för de resultat vi kunde utläsa från vår telefonenkät. Av de 39 
revisionsansvariga som vi kontaktat på respektive av de 39 företagen var alla i 
målgruppen villiga att delta i vår enkätundersökning. Resultatet från enkäten redovisar 
vi i en sammanfattning nedan. Data från enkäten som vi har fört in i Statgraphics 
återfinns i bilaga 3.  
 
 
4.1 Förväntningsgapet och dess utseende 
 
Resultatet av undersökningen visade att det faktiskt fanns ett förväntningsgap bland 
medelstora företag i Norrbottens län. På alla våra frågor i undersökningen kunde vi 
finna att det existerade ett förväntningsgap. Hur förväntningsgapet vidare såg ut finns 
redovisat i figur 9. Totalt hade 69,23 procent i vår målpopulation ett förväntningsgap (se 
figur 6). Detta är avrundat 27 personer av de totalt 39 stycken som deltog i 
undersökningen. 
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Har Ej
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Figur 6. Förväntningsgapet totalt. 
 
 
Vidare ansåg vi det intressant att se om förväntningsgapets storlek skulle skilja sig åt 
bland företagen beroende om det var den lagstadgade revisionen eller de utökade 
tjänsterna. Resultatet visade att det faktiskt fanns en skillnad mellan dessa (se figur 7 & 
8).  
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Figur 7. Förväntningsgapet på den lagstadgade  Figur 8. Förväntningsgapet på de utökade  
        revisionen.               tjänsterna.  
        
 
Förväntningsgapet på den lagstadgade revisionen var mindre än förväntningsgapet på 
tilläggstjänsterna. Endast en tredjedel av företagen i undersökningen visade sig ha ett 
förväntningsgap på den lagstadgade revisionen. Det är bland tilläggstjänsterna som det 
största förväntningsgapet finns, vilket vidare även figur 9 återspeglar. 66,67 procent av 
företagen hade ett förväntningsgap gällande de utökade revisionstjänsterna. 
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I figur 9 nedan kan vi se hur förväntningsgapet ser ut på respektive område som vi 
undersökt. I denna figur kan vi se att frågorna som rör den lagstadgade revisionen (god 
revisionssed och lagar & regler) procentuellt sett står för en liten del av det totala 
förväntningsgapet. De utökade revisionstjänsterna (skattekonsultering, konsultering i 
ekonomiska frågor och juridiska frågor, outsourcing av hela eller delar av 
administrationen och konsultering i personaladministrativa frågor, se även bilaga 1 
frågorna 9 – 22) står för den övervägande majoriteten av det totala förväntningsgapet. 
Störst förväntningsgap stod frågan om konsultering i juridiska frågor för. Den frågan 
enskilt stod för hela 23,1 % av förväntningsgapet.   
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Figur 9. Förväntningsgapets utseende.  
 
 
4.2 Hypotestest av faktorer som antas påverka förväntningsgapet 
 
Korrelationstabeller visar hur materialet ser ut och ger en indikation om vilka hypoteser 
som kommer att kunna verifieras. Eftersom hela målpopulationen deltagit i 
undersökningen kan vi säga att resultaten är relevanta oavsett signifikansnivå. Vi har 
trots detta angett signifikansnivån för alla de värden vi har fått fram. Vi ville vidare se 
om det var några av faktorerna som hade ett samband med varandra, därför satte vi även 
faktorerna i relation till varandra (se tabell 2). Nedan följer en sammanställning av 
materialet (hela materialet återfinns i bilaga 4). 
 
 
4.2.1 Korrelationstabell, faktorerna - förväntningsgapet 
 
I tabell 1 är sambandet mellan faktorerna och förväntningsgapet sammanställda. Dessa 
korrelationskoefficienter sträcker sig mellan -1 och +1 och mäter styrkan på det linjära 
sambandet mellan variablerna. Ju närmare -1 eller +1 värdet är, desto starkare är 
sambandet.  
 
Faktorerna som i korrelationstabellen visade sig ha ett samband med förväntningsgapet 
och har en godkänd signifikansnivå är; Tid, Erfarenhet, Kommunikation och Förståelse. 
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Tabell 1. Korrelationstabell.  
 

      Totalt F-gap F-gap Lagst.  F-gap Utökad 

Hypotes / Faktor Medel Standardavv. Korrelation   Korrelation   Korrelation   

H1              Tid 2.87 1.53 0.24   0.00   0.27 * 

H2           Relation 3.15 1.14 -0.06   -0.18   -0.02   

H3         Utbildning 4.38 0.75 0.05   0.21   0.01   

H4         Erfarenhet 1.85 1.55 0.49 *** 0.49 *** 0.42 *** 

H5    Kommunikation 3.72 1.15 - 0.26 * -0.42 *** 0.25   

H6         Förståelse 4.54 0.64 -0.25   -0.61 *** -0.12   
 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % < 
 
Notering: Tabellen visar hur starkt sambandet är mellan faktorerna och förväntningsgapet. 
 
 
4.2.2 Regressionsanalys 
 
För att vi skulle vara säkra att vi har fått rätt underlag för att kunna verifiera eller 
falsifiera hypoteserna valde vi att även genomföra en regressionsanalys. En viktig del 
med regressionen är att den tar hänsyn till alla korrelationer.  
 
Regressionsanalysen består av två delar. Första delen visar hur alla faktorer var och en 
för sig förklarar förväntningsgapet. Del två beskriver vidare hur faktorerna tillsammans 
och hur faktorerna uppdelat i respektive kategorier förklarar förväntningsgapet. Orsaken 
till att vi i första delen har valt att titta på hur varje hypotes förklarar förväntningsgapet 
är att en faktor kan förklara bort en annan, då den kan ha större förklaringskraft. När 
detta sker sjunker förklaringsprocenten på faktorn med mindre förklaringskraft.  
 
Regressionsanalysen på varje faktor enskilt ger en förklaringsprocent på totalt 44 
procent av hela förväntningsgapet, 87 procent av förväntningsgapet på lagstadgad 
revision respektive 30 procent förklaring av förväntningsgapet på tilläggstjänsterna (se 
tabell 2).  
 
Tabell 2. Faktorernas enskilda förklaringsprocent av förväntningsgapet.  
 

                                         
       Faktorernas enskilda förklaringsprocent av förväntningsgapet 

 

Faktor Totalt Lagstadgad Utökade 

Tid R2 =  6 %   R2 =  0.00 %   R2 =  7.26 % * 
Relation R2 =  0.30 %   R2 =  3.14 %   R2 =  0.03 %   
Utbildning R2 =  0.30 %   R2 =  4.40 %   R2 =  0.01 %   
Erfarenhet R2 =  24.30 % *** R2 =  24.80 % *** R2 =  17.58 % *** 
Kommunikation R2 =  7 %   R2 =  18 % *** R2 =  4 %   
Förståelse R2 =  6 %   R2 =  37 % *** R2 =  1 %   
Summa faktorer R2 =  44 %   R2 =  87 %   R2 =  30 %   

 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % < 
 
Notering: Tabellen visar hur mycket varje faktor enskilt förklarar förväntningsgapet och den totala 
förväntningssumman för enskilda faktorer. 
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Tid visade sig förklara en del av det totala förväntningsgapet och förväntningarna på 
tilläggstjänsterna. Faktorn påverkar dock inte förväntningarna på den lagstadgade 
revisionen. Regressionsanalysen stämmer överens med korrelationstabellen och 
förkastar även den att faktorerna relation och utbildning har något samband med 
förväntningsgapet. Faktorerna Relation och Utbildning förklarar dock i liten 
utsträckning förväntningarna som finns på den lagstadgade revisionen. Erfarenhet 
förklarar förväntningarna på revisorn till stor del och har en hög förklaringsprocent i 
alla tre fälten. Kommunikation har sin största förklaringsprocent under den lagstadgade 
revisionen. Faktorn förklarar till viss del även förväntningsgapet på tilläggstjänsterna 
samt det totala förväntningsgapet. Förståelse har i likhet med kommunikation en väldigt 
hög förklaringsprocent av förväntningsgapet på den lagstadgade revisionen. Faktorn 
förklarar även en del av det totala förväntningsgapet medan förklaringsprocenten på 
tilläggstjänsterna är väldigt låg. 
 
När vi i del två tillät alla faktorer samtidigt påverka förväntningsgapet, fick vi problem 
med multikollinearitet, vilket innebär att det förekommer linjära samband mellan de 
förklarande variablerna (faktorerna). Detta innebar att förklaringsprocenten för 
faktorerna tillsammans blev betydligt lägre jämfört med när faktorerna var enskilt 
representerade. Detta visar att systemet är mer komplext än vi antagit. Eftersom 
faktorerna tillsammans endast förklarade 30,9 procent jämfört med 44 procent enskilt. 
Detta innebär att det är en eller flera faktorer som påverkar varandra. Vi tog därför 
beslutet att låta faktorerna två och två, i våra kategorivariabler, företagsberoende, 
revisorsberoende och relationsberoende påverka förväntningsgapet. Detta för att se om 
faktorerna påverkade varandra inom kategorierna. Resultatet av den regressionsanalysen 
återfinns i tabellerna 3, 4 & 5. Det som inträffade var att förklaringsprocenten jämfört 
med den enskilda regressionen var i det närmaste oförändrad. Slutsatsen av detta är att 
faktorerna inom kategorierna inte har någon betydande påverkan på varandra. Mellan 
kategorierna finns det dock faktorer som påverkar varandra. Detta påvisar som tidigare 
nämnt att sambandet mellan faktorerna och förväntningsgapet är mycket mer komplext 
än vad vi först antog i vår analysmodell. Där vi förutsatte att alla faktorer påverkade 
förväntningsgapet direkt utan någon inverkan på varandra. Regressionsanalysen visar att 
det finns faktorer som har ett samband, eftersom de förklarar bort varandra. Vilka de är 
återkommer vi med senare i detta kapitel. 
 
 
Tabell 3. Hur kategorierna påverkar totala förväntningsgapet. 
 

 Hur kategorierna påverkar totala förväntningsgapet  

Faktor Ftg-beroende  Revisorsberoende  Relationsberoende  
Regressions 

koefficienterna 

Utbildning -0,21   -0,21 

Erfarenhet 
 
 1,84**      R2 24.34%***   1,84** 

Tid  0,89  0,89 

Förståelse  
 
-2,11        R2  11,58%  -2,11 

Relation      0,61  0,61 

Kommunikation     -1,66*       R2  8,10% -1,66 

Summa     

Förklaringsprocent när faktorerna 
påverkar två och två i kategorier. 
varandra R2 = 44%  

 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % < 
 
Notering: Tabellen visar procenten som faktorerna i kategorier förklarar förväntningsgapet av det totala 
förväntningsgapet. Till vänster i kolumnen är regressionskoefficienterna nämnda. 
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Tabell 4. Hur kategorierna påverkar förväntningsgapet på lagstadgad revision. 
 

 

Hur kategorierna påverkar förväntningsgapet på 
lagstadgad revision  

Faktor Företagsberoende  Revisorsberoende  Relationsberoende  
Regressions 

koefficienterna 

Utbildning    0,22 

Erfarenhet 

0,22 
 
0,40**        R2   26.4%***      0,40* 

Tid    -0,02 

Förståelse  

-0,02 
 

-1,23***   R2 37,1%***     -1,23** 

Relation       0,08 

Kommunikation     

 0,08 
 
-0,53**      R2  18,5%***     -0,53** 

Summa     

Förklaringsprocent när faktorerna 
påverkar två och två i kategorier  
R2 =  82% *** 

 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % 
 
Notering: Tabellen visar procenten som faktorerna i kategorier förklarar förväntningsgapet av den 
lagstadgade revisionen. Till vänster i kolumnen är regressionskoefficienterna nämnda. 
 
 
Tabell 5. Hur kategorierna påverkar förväntningsgapet på tilläggstjänster. 
 

 

Hur kategorierna påverkar förväntningsgapet på  
tilläggstjänster  

Faktor Företagsberoende  Revisorsberoende  Relationsberoende  
Regressions 

koefficienterna 

Utbildning   -0,44 

Erfarenhet 

-0,44 
  
 1,44**         R2  18.00 %**      1,44** 

Tid    0,91 

Förståelse  

0,91 
 
-0,88           R2  8,5 %  -0,88 

Relation      0,53 

Kommunikation     

 0,53 
 
-1,13               R2  4,5 % -1,13 

Summa     

Förklaringsprocent när faktorerna  
påverkar två och två i kategorier  
R2 = 31 % 

 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % < 
 
Notering: Tabellen visar procenten som faktorerna i kategorier förklarar förväntningsgapet av 
tilläggstjänsterna. Till vänster i kolumnen är regressionskoefficienterna nämnda. 
 
 
Med detta resultat som grund har vi haft möjligheten att kunna verifiera eller falsifiera 
hypoteserna vi formulerade i vår teoretiska referensram. Hypoteserna verifieras om de 
påverkar förväntningsgapet på det sätt vi antog i vår analysmodell och om de har en 
signifikansnivå som säger att de med 90 procents säkerhet eller mer har ett samband 
med förväntningsgapet. 
 
H1 Tid: ”Ju kortare tid en revisor har levererat tjänster till företaget, desto större 
förväntningsgap existerar”, visade sig stämma med 90 procent säkerhet eller mer när 
det gällde de utökade revisionstjänsterna. Därmed kan vi vidare påstå att H1 också 
påverkar det totala förväntningsgapet vilket även syns i regressionsanalysen. Hypotesen 
kan verifieras. 
 
H2 Relation: ”Ju mindre den redovisningsansvarige anser sig att relationen till 
revisorn liknar en vänskapsrelation, desto större förväntningsgap existerar”, visade sig 
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inte ha något direkt samband med förväntningsgapet. Hypotesen stämmer alltså inte 
överens med vår analysmodell där vi antog att relation skulle ha en direkt påverkan på 
förväntningsgapet. Därmed falsifieras hypotesen.  
 
H3 Utbildning: ”Ju lägre utbildning den redovisningsansvariga har, desto större 
förväntningsgap existerar”, hypotesen visade sig i likhet med relation inte heller 
påverka förväntningsgapet direkt. Sättet som faktorn faktiskt påverkar 
förväntningsgapet är dessutom i direkt motsatt till det hypotesen säger. Hög utbildning 
påverkar alltså förväntningsgapet negativt. Hypotesen falsifieras därmed.  
 
H4 Erfarenhet: Faktorn erfarenhet kan med 99 procent säkerhet eller mer påstås 
påverka de förväntningar som den revisionsansvariga har på revisorn. Vår hypotes sa: 
”Ju mindre erfarenhet av revision personen i fråga har desto större är 
förväntningsgapet.” Det visade sig intressant nog att situationen var den omvända 
jämfört med hur vi formulerade hypotesen. Det vill säga revisionsansvariga med 
erfarenhet av revision har större förväntningar på revisorns arbete. Detta oavsett om vi 
ser på den lagstadgade revisionen eller de utökade tjänsterna. Med detta som grund 
falsifieras hypotesen. 
 
H5 Kommunikation: ”Ju sämre kommunikation den redovisningsansvariga har med 
sin revisor desto större förväntningsgap existerar.” Hypotesen kan verifieras med 99 
procent eller mer gällande den lagstadgade revisionen. Hypotesen höll dock inte när det 
gällde de utökade revisionstjänsterna. Trots detta, så kan förväntningsgapet totalt sett 
verifieras med 90 procent säkerhet. Hypotesen kan verifieras. 
 
H6 Förståelse: ”Redovisningsansvariga som har en revisor som inte förstår deras 
behov och inte har god insikt i företaget desto större förväntningsgap existerar”, kan vi 
med 99 procents säkerhet eller mer påverka den lagstadgade revisionen. Förståelse var 
också den faktor som hade den största enskilda förklaringsprocenten av den lagstadgade 
revisionen. Detta betyder att förståelse har en betydande inverkan på förväntningsgapet 
på det sätt vi antog i vår analysmodell. Hypotesen kan därmed verifieras. 
 
 
4.2.3 Kategorivariabler 
   
Som tidigare nämnt i uppsatsen har vi valt att kategorisera två faktorer som vi 
formulerat hypoteser kring under var och en av de tre kategorierna. Kategorierna var 
företagsberoende, revisorsberoende och relationsberoende. Nu när vi har verifierat eller 
falsifierat hypoteserna kan vi se om det är någon kategori som har två större samband 
med förväntningsgapet än någon annan. Vi valde därför att jämföra kategorierna med 
varandra.  
 
Alla tre kategorierna visade sig påverka förväntningsgapet, men det är endast den 
revisorsberoende kategorin som påverkar förväntningsgapet med båda sina 
faktorer/hypoteser. Båda hypoteserna i den revisorsberoendekategorin kan även 
verifieras med undersökningen. De revisorsberoende hypoteserna H1: Tiden som 
revisorn levererat tjänster till företaget och H6: Förståelsen som revisorn har för 
företaget kan med mycket hög sannolikhet sägas påverka förväntningsgapet. 
 
I de två övriga kategorierna företagsberoende och relationsberoende var det en faktor i 
varje kategori som hade ett starkt samband med förväntningsgapet. Erfarenhet är 
företagsberoende och påverkar förväntningsgapet trots att vår hypotes inte kan 
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verifieras. Kommunikation är relationsberoende och påverkar förväntningsgapet på det 
sätt vår hypotes är formulerad. 
 
Eftersom att det inte var någon kategori som utmärkte sig i någon extremt stor 
utsträckning kan vi inte säga att någon kategori är så mycket viktigare än någon annan, 
så att all uppmärksamhet ska koncentreras kring den för att minska ett förväntningsgap. 
 
 
4.2.4 Korrelationstabell, faktorerna - faktorerna 
 
Eftersom det i regressionsanalysen kom fram att sambandet mellan faktorerna och 
förväntningsgapet var mer komplext än vi först trodde, valde vi att se vilket samband 
faktorerna hade sinsemellan. Resultatet av det redovisas i tabell 6 nedan. Det som kom 
fram i analysen var att det fanns starka samband mellan flera faktorer. Detta var 
intressant eftersom faktorer som inte hade något direkt samband med förväntningsgapet 
istället visade sig ha starka samband med andra faktorer, vilka i sin tur hade ett direkt 
samband med förväntningsgapet. Sambandet faktorerna mellan understryker det vi 
tidigare funnit i resultatet att faktorer påverkar faktorer. En faktor kan ha en avgörande 
påverkan hur vida och i vilken utsträckning den andra faktorn ska påverka 
förväntningsgapet eller inte.  
 
Ju närmare -1 eller +1 värdet är desto starkare är det linjära sambandet faktorerna 
emellan. Det intressanta med att korrelera faktorerna med varandra var att resultatet 
visar som vi tidigare nämnt att det finns andra vägar än direkt för en faktor att påverka 
förväntningsgapet. De faktorer som var intressanta att upptäcka var de som möjligtvis 
kunde påverka förväntningsgapet indirekt genom någon annan faktor 
 
 
Tabell 6. Korrelation mellan faktorer.  
 

 
Korrelation mellan faktorer 

 

Faktor 
 
Tid Relation Utbildning Erfarenhet Kommunikation Förståelse 

Tid   0.01 0.07 0.12 -0.10 -0.03 

Relation 0.01   -0.10 -0.02     0.54*** 0.21 

Utbildning 0.07 -0.10   0.17 -0.18 -0.11 

Erfarenhet -0.18 -0.02 0.17   -0.19   -0.44*** 

Kommunikation -0.10     0.54*** -0.18 -0.19     0.35** 
 
Förståelse -0.03 0.21 -0.11    -0.44***   0.35**   

 
 
Signifikansnivå:    * = 0.1 = 90 % <           ** = 0.05 = 95 % <           *** = 0.01 =99 % < 
 
Notering: Tabellen illustrerar sambandet mellan de sex faktorerna. 
 
 
I tabell 6 går det att utläsa hur sambanden ser ut och hur starka de är mellan de olika 
faktorerna. De faktorer som har de starkaste sambanden presenteras vidare i tabell 7 på 
nästa sida. 
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Tabell 7. Utdrag från tabell 6. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 7 visar att faktorerna förståelse och relation som inte har något samband med 
förväntningsgapet har starka samband med andra faktorer. Vilken relation den 
redovisningsansvarige och revisorn har visade sig i korrelationstabell 1 inte påverka 
förväntningsgapet. När vi sätter denna faktor i relation till kommunikation visar det sig 
att dessa två faktorer har ett faktiskt samband. Detta är intressant då vi kan anta att 
sambandet dem emellan påverkar förväntningsgapet. Vidare kan vi då anta att det krävs 
en ”vänskaplig relation” för att ha en bra kommunikation, vilket i sin tur leder till att 
förväntningsgapet minskar. Mellan faktorerna kommunikation och förståelse fann vi 
även ett samband. Detta gör att kedjan av påverkande faktorer förlängs då en bra 
kommunikation bidrar till att den revisionsansvarige på företag tycker att revisorn har 
bättre insikt och förståelse för företaget. Eftersom att både kommunikation och 
förståelse har ett direkt samband med förväntningsgapet till skillnad från relation har 
faktorerna en påverkan på varandra samtidigt som de påverkar förväntningsgapet. 
Intressant är även att erfarenhet och förståelse har ett samband med varandra. Eftersom 
vi nu vet att erfarenhet påverkar förväntningsgapet negativt samtidigt som förståelse 
påverkar positivt bidrar sambandet till att erfarenhet minskar förståelsen. Förståelsen 
hamnar därmed i kläm mellan kommunikation som bidrar till en ökad förståelse och 
erfarenhet som bidrar till en minskad förståelse. 
 
På nästa sida presenterar vi en vidareutveckling av detta och hur vi antar sambandet 
mellan faktorerna och förväntningsgapet ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Relation 

 Kommunikation 0.54*** 
   
  Kommunikation 

Förståelse 0.35** 
   
  Förståelse 

Erfarenhet -0.44** 

Signifikansnivå 

*  = 0.1 = 90 % < 

** = 0.05 = 95 % < 

***  = 0.01 =99 % < 
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4.3 Reviderad modell av regressionsanalysen 
 
När vi upptäckte hur komplext sambandet mellan faktorerna och förväntningsgapet var 
valde vi att göra en reviderad modell av regressionsanalysen för att illustrera detta.  
 
Det visade sig att inte alla faktorer påverkar förväntningsgapet direkt vilket vi antog i 
vår analysmodell (figur 5), samtidigt som analysen visade att det fanns samband mellan 
flera faktorer vilket ledde till att regressionsanalysen blev väldigt komplicerad. Detta 
gjorde att det blev svårt att få en överskådlig bild. Med detta som grund valde vi att göra 
en reviderad modell av regressionsanalysen för att visa hur sambandet mellan faktorerna 
och förväntningsgapet ser ut (se figur 10).  
 
 

 
 
 
Figur 10. Förklaringsmodell av regressionsanalysen. 
 
 
4.3.1 Förklaring av figur 10 
 
Figur 10 beskriver det komplexa sambandet av faktorer som leder fram till att de 
påverkar förväntningsgapet. Figuren visar att vår analysmodell i den teoretiska 
referensramen inte var tillräcklig för att förklara hur faktorerna påverkar 
förväntningsgapet. Faktorerna vi valde visade sig inte vara fel eftersom vi funnit 
samband mellan alla i regressionsanalysen. Figur 10 stöds av både 
korrelationstabellerna och regressionsanalysen i detta kapitel.  
 
R2 visar vilken procent som en faktor förklarar en annan. Med i figur 10 finns även 
regressionskoefficienterna mellan faktorerna som visar om det finns något linjärt 
samband mellan faktorerna och hur starkt det är. Figur 10 visar processen som leder 
fram till att faktorerna påverkar förväntningsgapet.  
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Kommunikation Relation 

Tid 

Erfarenhet 

Förståelse 

-0,16 

0,53*** 

0,16*

Signifikansnivå 

*  = 0.1 = 90 % < 

** = 0.05 = 95 % < 

***  = 0.01 = 99 % < 

-0,15 

-0,16**
-0,12

0,65

1,66*** 

-0,86

0,19

Utbildning 

R2 = 30,4 % **

R2 = 33,2 % ***

R2 = 27,3 % **

R2 = 1 % ** 



Slutsats 

Brisenborn/Jonsson - 28 - 

5. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kan dra från den empiriska undersökning 
vi genomfört. Vidare jämför vi dem med vår teoretiska referensram och de hypoteser vi 
ställt upp. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
 
5.1 Existerar ett förväntningsgap? 
 
Innan vi började utforska området var det för oss okänt om det faktiskt existerade ett 
förväntningsgap bland medelstora företag i Norrbottens län. När vi tittade på resultatet 
av undersökningen kunde vi konstatera att förväntningsgap verkligen existerade. Det 
skulle dock visa sig storleken på förväntningsgapet skiljde sig åt mellan den lagstadgade 
revisionen och de utökade revisionstjänsterna. Detta anser vi inte vara så överraskande, 
då vi redan i vår teoretiska referensram fick indikationer på att dessa skulle skilja sig åt. 
Detta anser vi bero på att revisorns roll skiljer sig åt mellan de två arbetssätten, och att 
den lagstadgade revisionen är alltmer standardiserad än de utökade tjänsterna. Därav 
kan vi konstatera att förväntningsgapet är procentuellt dubbelt så stort på de utökade 
revisionstjänsterna jämfört med den lagstadgade revisionen (se figur 6 & 7).  
 
 
5.2 Vilka faktorer bidrar till ett förväntningsgap? 
 
När vi började utforska området antog vi att det var ett antal faktorer som bidrog till ett 
eventuellt förväntningsgap. Vi kan efter analysen av våra resultat dra slutsatsen att 
faktorerna inte påverkar förväntningsgapet på det sätt som vi först trodde att de skulle 
göra. Det är inte varje faktor var för sig som påverkar förväntningsgapet, utan 
sambandet mellan faktorerna och förväntningsgapet skulle visa vara mer komplicerat än 
så (jämför figur 5 och 10). De sex faktorer vi i början antog skulle spela en stor roll i 
påverkan på förväntningsgapet gjorde det. Dock var sättet de gjorde det på en 
överraskning.  Det vi fann var att det förmodligen finns många fler faktorer som direkt 
påverkar förväntningsgapet och flera av dem som påverkar faktorerna indirekt. 
 
 
5.2.1 Förklaringsmodell (figur 10)  
 
Den modell vi konstruerade i resultatkapitlet av regressionsanalysen visar på hur de sex 
olika faktorerna förhåller sig till varandra och hur det de påverkar/förklarar 
förväntningsgapet. Faktorerna relation och utbildning har inte något starkt linjärt 
samband med förväntningsgapet. Dessa faktorer påverkar förväntningsgapet indirekt 
genom att påverkar andra faktorer som har ett mer linjärt samband med 
förväntningsgapet. 
 
Tid var den faktor i undersökningen som vi inte anser ha något samband med någon 
annan faktor. Tid påverkar förväntningsgapet direkt. Ju längre tid den 
revisionsansvariga har haft kontakt med sin revisor desto mindre förväntningsgap har 
denne. 
 
Utbildning påverkar i medelstora företag i Norrbottens län förväntningsgapet negativt. 
Detta resultat strider emot vad både Bailey (1983) och Epstein och Geiger (1994) kom 
fram till i sina undersökningar där utbildningsnivån påverkar förväntningsgapet positivt. 
Det var också deras resultat hade vi som grund när vi formulerade vår hypotes. 
Resultaten från vår undersökning visar att hög utbildning tenderar att påverka 
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förväntningsgapet negativt. Utbildning hade inte något direkt samband med 
förväntningsgapet utan påverkar indirekt relation och kommunikation. En tänkbar 
förklaring till detta kan vara att i likhet med erfarenhet, att revisionsansvariga med 
högre utbildning har mer kunskap och behöver inte kontakta revisorn lika många gånger 
som en person som saknar erfarenhet och utbildning inom ämnesområdet detta leder 
även till att relationen blir mindre vänskaplig och då färre tillfällen till kommunikation 
ges (se även förklaring av erfarenhet).  
 
Relation har ett starkt samband med kommunikation och kommunikation och har i sin 
tur ett starkt samband med faktorn förståelse. Alltså har revisionsansvariga med en mer 
vänskaplig relation till revisorn en bättre kommunikation med sin revisor. Bra 
kommunikation leder till att den revisionsansvarige anser att revisorn har bättre insikt 
och förståelse för företaget, vilket leder till att förväntningsgapet minskar. 
  
Faktorn erfarenhet har även den ett samband med kommunikation samt ett mycket starkt 
samband med förståelse. Det visar att ju mer erfarenhet den revisionsansvarige har 
desto sämre insikt och förståelse i företaget anser den revisionsansvariga att revisorn 
har. Orsaken till detta samband tror vi ligger i att en revisionsansvarig som arbetat som 
revisor ställer stora krav på vad revisorn ska göra och det krävs mycket arbete från 
revisorn för att man ska bli helt nöjd. När den revisionsansvarige känner att han/hon har 
stor insikt i området kan det kännas meningslöst att man anlitade revisorn för uppgiften 
när företaget inte fått ut så mycket mer av tjänsten än om de gjort det själva. Detta till 
skillnad från en person utan erfarenhet som inte vet vad han/hon kan förvänta sig att få 
ut av tjänsten, utan denne är nöjd med det den får eftersom företaget själv inte har 
mycket kunskap inom problemområdet. Faktorn erfarenhet påverkar också 
kommunikation negativt. När en revisionsansvarig har mycket erfarenhet från revision 
kommer det att påverka kommunikationen med revisorn negativt. Orsaken till detta kan 
vara att den revisionsansvariga kan så mycket själv att han inte behöver ha en lika 
kontinuerlig dialog med revisionsbyrån. Detta betyder att mindre tid för kommunikation 
ökar förväntningsgapet. Det kan även vara orsaken till varför det är så att erfarenhet har 
det starkaste sambandet med förväntningsgapet i undersökningen. Tvärtemot vår 
hypotes så visar det sig att ju mer erfarenhet av revision en revisionsansvarig har desto 
större förväntningsgap har denne.   
 
Om man ska följa vår analys av resultaten är kommunikation en mycket viktig faktor för 
att undvika att ett förväntningsgap uppstår. Orsaken till varför erfarenhet och utbildning 
påverkar förväntningsgapet negativt är på grund av att de bidrar till en sämre 
kommunikation med revisorn. Hög utbildning och erfarenhet påverkar relationen, 
förståelsen och kommunikationen negativt. En effektiv kommunikation med revisor 
leder till att denne får en bättre insikt, förståelse i företaget och detta minskar 
förväntningsgapet. 
 
 
5.2.2 Varför kunde inte alla våra hypoteser verifieras?  
 
Faktorerna i hypoteserna var bra men formuleringen av hypoteserna visade sig inte 
stämma överens med resultatet vi fick fram. Exempelvis visade det sig att erfarenhet 
påverkar förväntningsgapet, men till skillnad från hypotesen så var det negativt för 
förväntningsgapet. Erfarenhet bidrar istället till att öka förväntningsgapet. Eftersom att 
vi utgick ifrån att faktorerna vi hittat direkt skulle påverka förväntningsgapet blev 
hypoteserna formulerade på det sättet. När det istället visade sig att några av faktorerna 
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påverkade indirekt gick det inte att hitta stöd för hypoteserna som var formulerade kring 
dessa faktorer. 
 
Vi kan även konstatera att de sex faktorerna vi antog skulle bidra till att förklara hela 
förväntningsgapet inte är tillräckliga. Detta eftersom de faktorer vi valt endast kan 
förklara 44 procent av förväntningsgapet (se tabell 2). Vidare kan vi konstatera att det 
inte är faktorerna som var och en enskilt påverkar förväntningsgapet, utan det är flera av 
faktorerna som påverkar varandra innan de påverkar förväntningsgapet. Alltså måste 
man för att kunna minska förväntningsgapet jobba med alla faktorer och med många 
kategorier för att ett förväntningsgap ska kunna undvikas. Eftersom att våra sex faktorer 
inte förklarar 100 procent av förväntningsgapet, finns det fler faktorer som har påverkan 
på förväntningsgapet. Om dessa är av sådant slag att de påverkar direkt eller indirekt är 
svårt att säga. Troligtvis är det så att det går att hitta faktorer av båda typerna.  
 
 
5.3 Förslag till vidare undersökning 
 
Vårt förslag till vidare undersökning inom området är att koncentrera sig på att försöka 
förstå sambandet mellan de faktorer som påverkar förväntningsgapet. Med detta menar 
vi hur det komplexa förhållande mellan de faktorer som påverkar hur förväntningsgapet 
ser ut. Det skulle vara intressant att med en kvalitativ studie undersöka underliggande 
mekanismer i förhållandet mellan faktorerna.  
 
Vidare kan man även göra en liknande undersökning men med ett annat perspektiv än 
företagens, exempelvis hur allmänheten eller privatpersoner ser på förväntningsgapet. 
Ytterligare skulle man då kunna jämföra om det är samma faktorer som ligger bakom ett 
förväntningsgap beroende på vilket perspektiv som används.  
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ENKÄT TILL ANSVARIG FÖR REVISION 
 
 
1. Kön: 
 

Man  0 
Kvinna  1 

 
2. Hur länge har du arbetat för detta företag: 
 

______år 
 

 
3. (H4) Högsta nivå på din utbildning: 

 
Universitet/Högskola  5 
Gymnasium  4 
Yrkeshögskola  3 
Grundskola  2 
Annat_____________  1 

 
 
4. (H1) Hur många år har ni haft nuvarande revisionsbyrå? 
 

20-  år  5 
16-20 år  4 
11-15 år  3 
6-10 år  2 
0-5  år  1 

 
 
5. (H2) Jag tycker att min relation till revisorn liknar en vänskapsrelation: 
 

Inte alls   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Instämmer klart 
 
6. (H4) Jag har själv erfarenhet av revision: 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
 
7. (H5) Jag tycker inte att kommunikation med vår revisor kan förbättras: 

 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 

 
8. (H6) Jag tycker att revisorn förstår våra behov och har god insikt i vårt företag: 
 

Inte alls   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
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Förväntningsgap 
 
Vår definition av ett förväntningsgap 
Vi definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan vad den redovisningsansvarige 
på företag anser att revisorn ska göra/erbjuda och vad revisorn verkligen gör/erbjuder. 

 
9. Jag tycker att en revisor skall följa godrevisionssed: 

 
Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 

 
10. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 

idag? 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 
 

11. Jag tycker att en revisor ska kontrollera att regler och lagar efterföljs: 
 

Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
 
12. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 

idag? 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 
 

13. Jag tycker att revisionsbyråer ska erbjuda skattekonsultering: 
 

Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
 
14. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 

idag? 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 
 

15. Jag tycker att revisionsbyråer ska erbjuda konsultering i ekonomiska frågor (ex 
utredningar, företagsförsäljning, uppköp mm): 

 
Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 

 
16. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 

idag? 
 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 

 
17. Jag anser att revisionsbyråer ska erbjuda konsultering i juridiska frågor som 

exempelvis kontraktskrivning: 
 

Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
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18. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 
idag? 
 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 

 
19. Jag anser att revisionsbyråerna ska erbjuda outsoursing där du lämnar över ansvaret 

för delar av eller hela din administration: 
 

Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
 

20. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 
idag? 
 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 

 
21. Jag anser att revisionsbyråerna ska erbjuda konsultering i personaladministrativa 

frågor: 
 

Tar helt avstånd från 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instämmer klart 
 

22. I vilken utsträckning anser du att Er revisor uppfyller era förväntningar för det 
idag? 
 
Inte alls  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I mycket stor utsträckning 
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MALL FÖR TELEFONINTERVJUER 
 
 
Hej, mitt namn är Erik Jonsson alternativt Diana Brisenborn och jag ringer från Luleå 
Tekniska Universitet.  
 
Just nu skriver jag mitt examensarbete inom inriktningen ekonomistyrning och arbetet 
behandlar frågor rörande revision utifrån företagens synvinkel. Vi undersöker alla 
företag i Norrbottenslän som har mellan 50-250 anställda.  
 
För att jag ska kunna få information till att genomföra studien har vi konstruerat en 
telefonenkät som tar fem minuter att besvara och jag undrar om du har tid att medverka. 
 
Beskrivning av enkäten 
 
Del ett är upplysande med fasta svarsalternativ.  
 
Exempel på fråga: Hur länge har ni haft nuvarande revisionsbyrå? 
 
I del två är påståendefrågor som är graderade mellan 1 och 10. 1 står för Inte alls och 10 
Instämmer klart.   
 
Exempel på fråga: Jag har själv erfarenhet av revision: 
 
Tack för att ni tog er tid att medverka! 
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DATA STATGRAPHICS    

     
   

Respondent Man 0 Kvinna 1 Arb. Tid i år (H1) År Rev.byrå (H2) Vänskapsrelation (H3) Utb nivå 
1 0 28 2 2 5
2 0 35 2 3 4
3 1 3 1 3 5
4 1 6 5 3 5
5 1 11 2 4 4
6 0 5 1 4 5
7 1 1 4 3 4
8 1 29 1 3 4
9 1 35 5 5 5
10 0 26 1 4 5
11 0 2 1 4 5
12 1 8 2 3 5
13 1 8 5 3 5
14 1 27 3 3 4
15 1 5 1 3 4
16 1 8 4 3 5
17 1 28 1 5 4
18 0 15 3 5 5
19 0 40 2 4 2
20 0 1 4 3 5
21 1 13 5 3 5
22 1 20 2 2 4
23 1 15 3 3 5
24 1 18 4 4 2
25 0 3 1 3 4
26 1 20 2 1 4
27 1 14 5 4 4
28 0 19 5 5 4
29 1 17 1 1 4
30 0 17 5 3 4
31 0 6 3 4 5
32 1 19 4 1 4
33 1 17 5 3 5
34 0 35 5 2 4
35 0 7 4 1 5
36 0 29 2 4 4
37 0 10 2 2 5
38 1 2 2 2 5
39 1 9 2 5 4
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DATA STATGRAPHICS 

  
  

(H4) Erfarenhet (H5) Förståelse (H6) Kommunikation 
1 5 5
1 5 5
1 4 3
5 5 4
1 5 5
1 5 4
2 4 3
5 4 4
1 5 5
5 5 3
1 4 4
1 5 5
1 5 5
1 4 2
1 5 2
5 3 3
1 5 5
3 4 4
1 5 5
1 5 2
2 4 3
1 5 4
2 5 4
1 5 5
1 4 4
1 5 3
1 5 4
1 5 5
1 4 2
5 3 3
1 5 4
1 5 1
1 5 2
1 4 4
5 4 2
5 4 4
1 3 3
1 5 5
1 5 5
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DATA STATGRAPHICS   

    
   

Respondent Godrevisionssed Regler o Lagar Summa Lagstadgad Skatt Ekonomiska Juridik 
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0
3 2 2 4 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1
7 2 1 3 2 1 0
8 0 2 2 2 5 5
9 0 0 0 0 0 0
10 1 2 3 1 3 1
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 3 3
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 2
16 2 2 4 3 2 4
17 0 0 0 0 0 0
18 0 1 1 0 6 5
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 2 0
21 0 0 0 9 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 2 0 2 0 0 1
28 0 0 0 0 0 1
29 2 0 2 0 2 2
30 2 0 2 7 3 3
31 0 0 0 0 3 4
32 0 0 0 3 2 9
33 0 2 2 2 0 4
34 0 0 0 0 0 0
35 1 2 3 0 2 1
36 1 0 1 0 0 0
37 1 2 3 0 0 0
38 0 0 0 0 2 3
39 0 0 0 2 0 0

Summa 16 16 32 34 36 53
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DATA STATGRAPHICS  

   
   

Outsourcing Personaladmin Summa Utökad Summa förväntningsgap 
2 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 1 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 2 
1 0 4 7 
4 0 16 18 
0 0 0 0 
3 3 11 14 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 9 9 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 1 10 14 
0 0 0 0 
0 0 11 12 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 9 9 
6 9 15 15 
0 0 0 0 
0 0 4 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 5 15 17 
4 4 9 9 
0 0 4 6 
0 0 13 15 
0 0 7 7 
0 0 14 14 
2 0 8 10 
0 0 0 0 
0 4 7 10 
4 4 8 9 
0 0 0 3 
1 0 6 6 
4 0 6 6 

44 30 197  
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KORRELATIONSTABELLER 
 

                    H1 Tid              H2 Relation         H3 Utbildning       H4 Erfarenhet    
------------------------------------------------------------------------------------------------
H1 Tid                                   0.0117              0.0675              0.1252          
                                        (   39)             (   39)             (   39)          
                                         0.9437              0.6831              0.4476          

H2 Relation          0.0117                                 -0.1025             -0.0161          
                    (   39)                                 (   39)             (   39)          
                     0.9437                                  0.5348              0.9225          

H3 Utbildning        0.0675             -0.1025                                  0.1662          
                    (   39)             (   39)                                 (   39)          
                     0.6831              0.5348                                  0.3120          

H4 Erfarenhet        0.1252             -0.0161              0.1662                              
                    (   39)             (   39)             (   39)                              
                     0.4476              0.9225              0.3120                              

H5 Kommunikation    -0.0965              0.5394             -0.1773             -0.1883          
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)          
                     0.5588              0.0004              0.2804              0.2510          

H6 Förståelse       -0.0351              0.2079             -0.1138             -0.4436          
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)          
                     0.8319              0.2041              0.4904              0.0047          

F Gap totalt         0.2448             -0.0574              0.0548              0.4926          
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)          
                     0.1331              0.7283              0.7405              0.0014          

F Gap Lagstadgad     0.0014             -0.1774              0.2091              0.4977          
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)          
                     0.9934              0.2799              0.2014              0.0013          

F Gap Utökad         0.2696             -0.0192              0.0083              0.4193          
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)          
                     0.0969              0.9077              0.9599              0.0079          
------------------------------------------------------------------------------------------------
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KORRELATIONSTABELLER 
 

                    H5 Kommunikation    H6 Förståelse       F Gap totalt        F Gap Lagsta
--------------------------------------------------------------------------------------------
H1 Tid              -0.0965             -0.0351              0.2448              0.0014     
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)     
                     0.5588              0.8319              0.1331              0.9934     

H2 Relation          0.5394              0.2079             -0.0574             -0.1774     
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)     
                     0.0004              0.2041              0.7283              0.2799     

H3 Utbildning       -0.1773             -0.1138              0.0548              0.2091     
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)     
                     0.2804              0.4904              0.7405              0.2014     

H4 Erfarenhet       -0.1883             -0.4436              0.4926              0.4977     
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)     
                     0.2510              0.0047              0.0014              0.0013     

H5 Kommunikation                         0.3546             -0.2659             -0.4251     
                                        (   39)             (   39)             (   39)     
                                         0.0268              0.1018              0.0070     

H6 Förståelse        0.3546                                 -0.2449             -0.6080     
                    (   39)                                 (   39)             (   39)     
                     0.0268                                  0.1329              0.0000     

F Gap totalt        -0.2659             -0.2449                                  0.5069     
                    (   39)             (   39)                                 (   39)     
                     0.1018              0.1329                                  0.0010     

F Gap Lagstadgad    -0.4251             -0.6080              0.5069                         
                    (   39)             (   39)             (   39)                         
                     0.0070              0.0000              0.0010                         

F Gap Utökad        -0.1874             -0.1187              0.9767              0.3100     
                    (   39)             (   39)             (   39)             (   39)     
                     0.2533              0.4717              0.0000              0.0548     
--------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 

Brisenborn/Jonsson 

  
 KORRELATIONSTABELLER 
 

                    F Gap Utökad        
------------------------------------------------------------------------------------------
H1 Tid               0.2696             
                    (   39)             
                     0.0969             

H2 Relation         -0.0192             
                    (   39)             
                     0.9077             

H3 Utbildning        0.0083             
                    (   39)             
                     0.9599             

H4 Erfarenhet        0.4193             
                    (   39)             
                     0.0079             

H5 Kommunikation    -0.1874             
                    (   39)             
                     0.2533             

H6 Förståelse       -0.1187             
                    (   39)             
                     0.4717             

F Gap totalt         0.9767             
                    (   39)             
                     0.0000             

F Gap Lagstadgad     0.3100             
                    (   39)             
                     0.0548             

F Gap Utökad                            
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------------------

 




