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SAMMANFATTNING 
 

Det finns klienter som har vissa förväntningar på revisionen men det är inte alltid dessa 
förväntningar stämmer överens med revisorns. Den här skillnaden kallas för förväntningsgap. 

Revisorns granskning ska genomföras enligt väsentlighet och risk samtidigt som revisorn ska 
vara oberoende i förhållande till klienten. Syftet med denna studie är att få insikt i hur 

förväntningsgapet mellan revisorer och deras klienter uppfattas av auktoriserade revisorer och 

varför fenomenet uppkommer. Vidare syftar även studien till att förklara om revisorns 
oberoende ställning påverkas av förväntningsgapet. I studien används en kvalitativ metod där 

författarna genomför fyra stycken intervjuer med auktoriserade revisorer från två olika 
revisionsbyråer. Resultatet visar på att det går att identifiera olika typer av förväntningsgap och 

att det finns fler än en anledning till att gapen uppkommer. Den främsta anledningen till varför 

fenomenet uppkommer är bristen på kommunikation mellan revisor och klient. Det här gäller 
åt båda håll. Det framgår dessutom att de framtagna förväntningsgapen inte har någon direkt 

påverkan på revisorns oberoende. Ett indirekt samband skulle dock kunna existera mellan 
vänskapshotet och förväntningsgapet. 

 

Nyckelord: Förväntningsgap, revisor, revision, väsentlighet, oberoende 
 



 

ABSTRACT 
 

There are clients who have different expectations of the audit, but it is not always as these 
expectations are consistent with the auditor’s. This difference is called expectation gap. The 

auditor’s review shall be conducted according to materiality and risk while the auditor should 
be independent of the client. The purpose of this study is to gain insight into how the expectation 

gap between auditors and their clients is perceived by authorized auditors and why the 

phenomenon arises. Furthermore, the study also aims at explaining whether the auditor’s 
independent position is affected by the expectation gap. The study uses a qualitative method in 

which the authors conduct four interviews with authorized auditors from two different audit 
firms. The result shows that it is possible to identify diverse types of expectations gap and that 

there is more than one reason for the gaps to arise. The main reason why the phenomenon arises 

is the lack of communication between the accountant and the client. This applies in both 
directions. It is also apparent that the expected expectations have no direct impact on the 

auditor’s independence. However, an indirect relationship could exist between the threat of 
friendship and the expectation gap. 
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1 INTRODUKTION 
 

Inledningsvis introduceras bakgrunden till revisionsprofessionen, följt av en diskussion om 
förväntningsgapet och dess relevans. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och de 

forskningsfrågor som författarna avser att besvara. 
 

1.1 Inledning 
 

Revisionsprofessionen har funnits i Sverige sedan sent 1800-tal och sedan dess har det skett en 
stor utveckling. Till en början fanns det inte speciellt många regler att förhålla sig till. Revisorn 

var exempelvis inte tvungen att vara oberoende i förhållande till bolaget som skulle revideras 

(Carrington, 2010). På 1970-talet tilltog utvecklingen av revisorsyrket med nya lagar som 
ställde högre krav på revisorerna. Under åren har det skett en del skandaler i branschen vilket 

har lett till ytterligare utveckling. Detta tillsammans med ökade förväntningar från omvärlden 
ledde till uppkomsten av något som kallas förväntningsgap (Johansson, Häckner, & 

Wallerstedt, 2005). 

 
Revisorns uppgift är att oberoende granska företags finansiella dokument samt se över 

styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Utifrån detta kan revisorn avgöra huruvida 
dokumenten ger en rättvisande bild av företaget och om styrelsen eller den verkställande 

direktören har utsatt organisationen för någon typ av försummelse. (Revisorsinspektionen [RI], 

u.å.). Det här sker inte enbart för ägare och styrelse utan revisionen är till för att ge intressenter 
kvalitetssäkrad information om företaget (Johansson et al., 2005). 

 
Fenomenet förväntningsgap presenterades för första gången år 1974 av Carl D. Liggio. 

Revisionsprofessionen var under den här tiden mycket diskuterad och kritik riktades mot 

professionens funktion i samhället. Kritiken grundade sig i ett missförstånd om vad 
professionen gjorde och vad den var kapabel till. Även revisorerna var osäkra på deras egna 

funktion och ansvarsområden. Förväntningsgapet definieras som skillnaden mellan nivåerna av 
den oberoende revisorns prestation i förhållande till reglerna för verksamheten och vad 

användarna av de finansiella dokumenten hade för förväntningar på revisionens funktion. 

(Liggio, 1974) 
 

Likt Liggio (1974) menar författaren Cassel (1996) att förväntningsgapet är ett resultat av att 
klienter och intressenter inte har ett tillräckligt stort förtroende för revisorn. Porter (1993) har i 

sin definition av förväntningsgap även kommit fram till att det finns olika delar inom gapet. 

Olika förklaringar till förväntningsgapets uppkomst och definitioner av fenomenet fortsätter att 
presenteras vilket visar på att det fortfarande finns en viss osäkerhet gällande gapets innehåll 

och vad det kan bero på. Det finns alltså inte bara en definition av förväntningsgap utan olika 
författare har visat att det går att tolka på olika sätt. Gapet mellan vad revisorn tror att de ska 

göra och vad intressenter förväntar sig av dem är som störst just nu, enligt Kingsley (2018). Det 

betyder att vi måste fortsätta undersöka vad det beror på för att kunna stänga det.   
 

Oberoendet är ett klassiskt problem och är väl diskuterat inom företagsekonomisk forskning. 
Betydelsen för oberoende har också kommit att ändrats genom åren (Carrington, 2010). Trots 

att revisorer följer lagstadgade åtgärder, såsom oberoendeanalysen, uppstår det fortfarande 

revisionsskandaler där revisorns oberoende ifrågasätts (Wallerstedt, 2009). Några av de mest 
uppmärksammade skandalerna är Kreuger-kraschen år 1932 och Enronskandalen år 2001. I och 

med dessa skandaler har det skapats en misstro mot professionen vilket även har lett till att 
revisorns oberoende ställning diskuterats allt mer (Johansson et al., 2005). I dessa tider är det 
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är extra viktigt att revisorns oberoende ställning inte är hotad för att granskningen ska hålla en 

hög kvalité (Power, 1997). Trots att oberoendet är så pass väl diskuterat är det fortfarande ett 
problematiskt ämne. Problematiken handlar mycket om att oberoendet är svårdefinierat och 

därför svårt att uppnå (Wallerstedt, 2009). Därför är det intressant att se om ett annat välkänt 

problem, förväntningsgapet har någon påverkan på revisorns oberoende ställning.  
 

Det finns tidigare forskning om förväntningsgapet och till exempel dess påverkan på små och 
stora företag, om dess olika perspektiv och om det faktisk existerar eller ej. Forskning finns 

också om oberoendet i till exempel kommunal revision, men hur de två klassiska problemen 

påverkar varandra är inte lika utforskat. 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att få insikt i hur förväntningsgapet mellan revisorer och deras 
klienter uppfattas av auktoriserade revisorer och varför fenomenet uppkommer. Vidare syftar 

även studien till att förklara om revisorns oberoende ställning påverkas av förväntningsgapet. 
De frågeställningar som studien avser att besvara är följande:  

 

• Hur upplever auktoriserade revisorer förväntningsgapet?  
 

• Varför uppstår förväntningsgapet enligt auktoriserade revisorer? 
 

• Hur kan revisorns oberoende ställning påverkas av förväntningsgapet? 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

Auktoriserad revisor: En person som uppfyller de krav som ställs av Revisorsinspektionen. 

Revisorn är granskare av ekonomisk verksamhet och finansiella dokument. 
(Revisorsinspektionen, u.å.) 

 
Klient: Den person eller det företag vars information granskas (Nationalencyklopedin, u.å.). 

När författare eller intervjupersoner benämner klienter som större (motsatsen till mindre, små 

klienter) menas klienter som är börsnoterade.   
 

1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning: Här introduceras revision som en profession och begreppet 
förväntningsgap introduceras. Revisorns oberoende ställning diskuteras följt av en 

problemformulering.  Avslutningsvis presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. 
 

Kapitel 2 Teoretisk referensram: I kapitlet presenteras revision som profession med djupgående 

men även förväntningsgap samt oberoende. Författarna introducerar även den analysmodell 
som tagits fram och som kommer att användas vid analys av resultatet.  

 
Kapitel 3 Metod: Här presenteras studiens övergripande synsätt, som är influerat av 

hermeneutik. I det tredje kapitlet presenteras även den kvalitativa metoden samt hur författarna 

gick tillväga för att inhämta annan relevant information. Här beskrivs det även hur författarna 
har kontaktat och resonerat kring intervjupersoner och hur data har analyserats. Avslutningsvis 

förs en diskussion om metodkritik.   
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Kapitel 4 Resultat: I det här kapitlet redovisas resultatet från intervjuerna med de fyra 

auktoriserade revisorerna för sig. Resultatet ligger sedan till grunden för studiens analys.  
 

Kapitel 5 Analys: Här analyseras det som kom fram i resultatkapitlet tillsammans med den 

tidigare forskningen, exempelvis Porters modell, som beskrivs i den teoretiska referensramen.   
 

Kapitel 6 Slutsats: Detta kapitel inleds med en sammanfattning av analyskapitlet och efter det 
presenterar författarna de slutsatser de har kommit fram till. De ger även svar på om studien 

uppfyller sitt syfte och de tre forskningsfrågorna.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I kapitel två presenteras revision som en profession, vad det innebär att en revisor ska agera 
oberoende samt tidigare forskning om förväntningsgap. I slutet av kapitlet beskrivs den 

analysmodell som författarna avser att använda. Den teoretiska referensramen kommer sedan 
att användas vid analys av resultatet från intervjuer. 

 

2.1 Revision som en profession 
 
Revision handlar om “att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska och 

bedöma och uttala sig om bokföring och förvaltning” (FAR Förlag, 2006). Revisionen 

genomförs av en oberoende revisor för att intressenter ska känna trygghet och ha kontroll över 
hur det ser ut i organisationen (Levy, 2016). Revisionen utmynnar i revisionsberättelsen, där 

revisorn meddelar om styrelsen kan ges ansvarsfrihet, om årsredovisningen visar en rättvisande 
bild av företaget med mera (PWC, u.å.). Enligt Revisorslagen ([RL] SFS 2001:883) har revisorn 

en skyldighet att iaktta god revisorssed. Revisorn ska handla ojävigt och oberoende i utförandet 

av revisionen, med det menas att revisorn ska undvika intressekonflikter (FAR, 2016). 
Begreppet god revisorssed bygger alltså på de etiska normer som tillsammans utgör riktlinjer 

för hur revisorn ska uppträda i sitt arbete (Diamant, 2004). 
 

Revisionen syftar också till att granska företag och se till att det upprätthålls ett förtroende hos 

intressenter (Diamant, 2004). Den ska hålla en god kvalité och ge en rättvisande bild (RI, u.å.). 
Revision har därmed en mycket betydelsefull roll i dagens samhälle, då det handlar om att 

kvalitetssäkra redovisningsinformation för att förse samhället med affärsmässig trygghet 
(Johansson, et al., 2005). Det är dock omöjligt för en revisor att granska allt innehåll i samtliga 

dokument (Öhman, Häckner, Jansson, och Tschudi, 2006).  

 

 
 

Figur 2:1 Revisorers position 

Anpassad efter Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, sid. 63). 
 

Enligt Johansson, et al. (2005) kan revisionsverksamheten delas upp i tre olika nivåer, som 
presenteras i figur 2:1. Nivåerna utgörs av revisorsprofessionen, revisionsbyråer och slutligen 

revisorerna. Den yttersta nivån är revisorsprofessionen där revisorerna är medlemmar, till detta 

kommer lagar och regler som de ska tillämpa i arbetet. Revisorerna är även anställda hos 
revisionsbyråer som också har ramverk som revisorn måste förhålla sig till (ibid). Till sist har 

också revisorn en skyldighet att tillämpa god revisorssed och att revisionen utförs enligt god 
revisionssed (RL, SFS 2001:883; RI, u.å.). 
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2.1.1 Väsentlighet och risk 
 

När revisorn ska utföra en revision av finansiella rapporter har revisorn ett ansvar att samla in 
information med störst väsentlighet och granska där det anses vara lätt att identifiera risker 

(Johansson et al., 2005). Syftet med väsentlighet är att fungera som ett ramverk när revisorn 

letar efter felaktigheter (Jacoby & Levy, 2016). Revisorn måste då ta fram revisionsbevis som 
avser de bedömningar som revisorn gjort av de risker som uppstått av de väsentliga 

felaktigheterna (ISA 330, u.å.). Revisorn tillämpar väsentlighet i revisionens tre olika delarna: 
planeringsfasen, under revisionsarbetet och i avslutningsskedet. Väsentlighet bör tillämpas om 

det är så att revisorn ser minsta felaktighet som kan påverka räkenskaperna (Gist & Shastri, 

2003). Det används även när revisorn utvärderar hur revisionen och de finansiella rapporterna 
har påverkats av identifierade felaktigheter. I och med att revisorn inte granskar alla verifikat 

finns det med stor sannolikhet oupptäckta felaktigheter och därför räknar revisorn med detta i 
utvärderingen (Jacoby & Levy, 2016). 

 

Väsentlighet används för att kunna bevara intressenternas förtroende för företagets finansiella 
ställning. För att en revision ska hålla en hög kvalitet är det av stor vikt att revisorn tillämpat 

väsentlighet i genomförandet (McKee & Eilifsen, 2000). För att avgöra om något är av 
väsentlighet jämförs posten mot tidigare omständigheter och en bedömning görs baserat på 

storlek och karaktär på felaktigheten. De felaktigheter och utelämnanden som enskilt eller 

tillsammans kan komma att påverka ekonomiska beslut baserat på informationen i de finansiella 
rapporterna anses vara väsentliga (ISA 320, u.å.). 

 

2.2 Förväntningsgap 
 
Förväntningsgapet handlar om att intressenterna ofta har väldigt höga förväntningar på 

revisorsprofessionen. De förväntar sig inte bara att revisorn ska utfärda ett revisorsutlåtande 
utan att revisorn även ska analysera organisationen på ett sådant sätt att intressenterna kan 

använda sig av informationen när de ska utvärdera om en eventuell investering är lämplig 

(Salehi, 2011). Den här typen av gap behandlar även Johansson, et al. (2005) och presenterar 
det då som “med vilken grad av säkerhet som revisorerna kan intyga att ett företag är 

livskraftigt”. Det handlar om att intressenterna inte bara ska kunna lita på att informationen är 
kvalitetssäkrad utan att den även försäkrar omgivningen om att företaget är livskraftigt. 

Användarna av de finansiella dokumenten riskerar alltså att förvänta sig mer än vad som ingår 

i revisionsuppdraget (ibid).  
 

Liggio (1974) var som tidigare sagt först med att namnge fenomenet förväntningsgap och ett 
par år efter det publicerar Cohen (1978) en rapport som också behandlar gapet. Cohen (1978) 

bekräftar att det existerar ett gap mellan revisorernas prestationer och förväntningarna hos 

intressenter av finansiella rapporter. Cohen (1978) menar dock på att huvudansvaret inte alltid 
ligger hos intressenterna. Intressenterna har ofta relativt rimliga förväntningar på revisorerna 

men många av de har missförstått revisorns roll och de tjänster som revisorn erbjuder (ibid).     
 

Enligt Porter (1993) är både Liggio och Cohens förklaringar av förväntningsgapet för 
begränsade. Revisorerna betraktas att inte kunna applicera förväntad prestanda enligt Liggio 

samtidigt som Cohen menar på att de inte utför vad de rimligen borde. Istället hävdar Porter att 

förväntningsgapet består av två mindre gap. Det ena kallas för rimlighetsgapet och innebär 
skillnaden mellan vad samhället förväntar sig av revisorn och vad som är rimligt att revisorn 

ska åstadkomma. Det andra gapet är prestationsgapet där det istället handlar om vad samhället 
kan förvänta sig att revisorn ska uppnå samt vad revisorn uppfattas ha uppnått. Även 
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prestationsgapet går att dela in i ytterligare två delar: bristfälliga standarder, vilket är 

skillnaden mellan revisorns förväntade uppgifter och de uppgifter revisorn ska utföra enligt lag 
och andra regelverk (ibid). Johansson et al. (2005) menar också på att den här typen av 

förväntningsgap existerar. De presenterar det som “i vilken utsträckning revisorerna ska inrikta 

sig på att upptäcka förbiseenden och oegentligheter i företagens redovisningar”. Här menar de 
att intressenterna förväntar sig detta av revisorerna medan revisorerna anser att deras roll är att 

ge ifrån sig deras ställningstagande om redovisningen ger en rättvisande bild eller inte (ibid). 
Den andra delen av prestationsgapet är bristfällig prestation som behandlar gapet mellan 

revisorns förväntade prestation och revisorernas uppfattning av prestationen. I figur 2:2 

illustreras dessa förväntningsgap. 
 

 
 

Figur 2:2 Porters illustration över förväntningsgapet översatt till svenska 
Anpassad efter Porter (1993, sid. 50). 

 

Porters (1993) modell över förväntningsgapet har brutit ner fenomenet i mindre delar för att 
försöka öka förståelsen om det. När man förstår vad gapet innebär ger det en insyn i vad det är 

som orsakar det. Denna modell kommer därför att ligga som grunden för den del i 
analysmodellen som behandlar förväntningsgapet. 

 

2.3 Oberoende ställning 
 
I grund och botten handlar revisorns oberoende om att förändra kapitalmarknadernas 

effektivitet till det bättre. Revisorns oberoende ställning gör revisionen mer effektiv genom att 

garantera att revisorn utför revisionens planering och genomförande på ett sakligt sätt (Elliott 
& Jacobson, 1998). Oberoende definieras av Nationalencyklopedin som “inte beroende av 

någon eller något för sin förekomst eller handlande” (NE, u.å.). En revisor ska utföra sitt arbete 
i en oberoende ställning för att skapa trovärdighet och försäkra intressenter om att arbetet håller 

en hög kvalitet (Power, 1997). Det innebär att revisorn inte får ha någon egen vinning i klienten 

och skulle det ske måste revisorn avsäga sig uppdraget (RL, SFS 2001:883). I lag nämns inte 
begreppet oberoende utan där används istället opartiskhet och självständighet, det beror på att 

en revisor alltid kommer att vara beroende av klienter (Carrington, 2010). 



 7 

Revisorns förhållande till intressenter betraktas som formella medan relationen till klienten 

anses vara mer personlig. Detta medför en risk att det skapas en för djup relation mellan revisor 
och klient vilket kan påverka självständigheten och oberoendet (Johansson, et al., 2005). 

Ference (2013) menar på att det finns två sidor av problematiken. Revisorn kan å ena sidan 

genomföra revisionen på ett effektivare sätt i och med att individen har förkunskaper om 
företaget men risken med det är att revisorn och klienten kan komma varandra för nära. Det kan 

leda till att revisorn inte längre kan upprätthålla det oberoende som krävs för att utföra en bra 
revision (ibid). En annan faktor som kan påverka oberoende ställningen är att revisorn har 

tystnadsplikt mot klienterna samtidigt som revisorerna har informationsplikt gentemot 

intressenterna (Johansson et al., 2005).  
 

Revisorn är tvungen att implementera en oberoendeanalys i sitt arbete för att det ska vara 
möjligt att garantera oberoende. Analysen belyser fem olika hot mot oberoendet (FAR, 2016). 

Hotet om egenintresse betyder att någon i revisionsteamet, har en form av ekonomiskt intresse 

i klienten. Detta gör att det går att ifrågasätta om det finns något som kan rubba oberoendet 
(Moberg, 2006). Självgranskningshotet uppstår till exempel om någon i revisionsteamet 

tidigare har hjälpt till med räkenskaperna, alltså att de granskar sitt eget arbete. Ett annat 
exempel är att revisorn tidigare har varit anställd hos det reviderade företaget (FAR, 2016). Det 

kan däremot vara komplicerat att undvika detta fullständigt då revisorn ibland måste granska 

tidigare arbeten (Diamant, 2004). När det gäller partställningshotet uppkommer detta endast 
om revisorn eller någon annan i revisionsteamet har fungerat som stöd för eller emot klienten i 

rätten. Det kan vara att revisorn tidigare bistått klienten vid kontakt med skattemyndigheten 
(Moberg, 2006). Vänskapshotet handlar om att relationen mellan revisorn och klienten blir 

djupare än en arbetsrelation. Det kan leda till att revisorn blir mer engagerad och intresserad i 

företaget vilket möjliggör att rubbning av oberoendet uppstår. Sist presenteras skrämselhotet 
och det betyder som det låter, att revisorsteamet får påtryckningar eller hot från någon i det 

reviderade företaget (FAR, 2005). 
 

Den revisionsbyrå som hjälper ett aktiebolag med räkenskaperna får inte vara den byrå som 

sedan granskar räkenskaperna, då det kan uppstå jäv (Aktiebolagslagen [ABL], SFS 2005:551). 
Utöver detta har det på senare tid tillkommit ytterligare regleringar för att stärka revisorernas 

oberoende. Sedan 2017 krävs det nu så kallad byrårotation efter tio år. Det innebär att den 
granskade organisationen inte bara ska byta ut revisorn utan de måste även byta byrån som 

tillhandahåller revisionstjänsterna. Syftet med byrårotationen är att bryta eventuella 

lojalitetsband (KPMG, 2016). Williams & Wilder (2017) menar att majoriteten av de regelverk 
som tillsätts för att stärka oberoendet reglerar revisorer, såsom byrårotationen gör. Många 

företag motsätter sig byrårotationen och Williams & Wilder (2017) menar på att det behövs en 
förändring av regleringsfilosofin. Revisorerna tillhör en reglerad profession men i slutändan 

handlar det ändå om individens egna professionella bedömningar (Öhman et al, 2006). 

 

2.4 Studiens analysmodell 
 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har med hjälp av den teoretiska referensramen 

en analysmodell tagits fram. Den presenteras nedan i tabell 2:1 och belyser syftets olika delars 
viktigaste komponenter. Tabell 2:1 beskriver det som anses vara grundläggande för delarna 

förväntningsgap och oberoende ställning och kommer att användas i analysen av den empiriska 
data som presenteras längre ner i studien. 
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TABELL 2:1 Studiens analysmodell 

 

Förväntningsgap • Prestationsgap 

• Rimlighetsgap 

• Bristfälliga prestationer  
• Bristfällig standard 

Oberoende 

ställning  

• Oberoendet skapar trovärdighet och försäkra intressenter om 

en hög kvalité på revision 

• Olika hot mot oberoende  

 

I tabell 2:1 presenteras begreppen förväntningsgap och oberoende ställning. Begreppen bryts 
ned till mindre beståndsdelar som har sin grund i den teoretiska referensramen. 

Förväntningsgapet presenteras som de olika delarna i Porters (1993) förväntningsgap. För att 

förklara den oberoende ställningen har antaganden om att oberoendet skapar trovärdighet och 
försäkrar intressenter om en hög kvalité på revisionen och att det existerar olika hot mot 

oberoendet belysts. 
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3 METOD 
 

I detta kapitel presenteras studiens övergripande synsätt, hur författarna gick tillväga samt hur 
data och litteratur har samlats in och analyserats. Kapitlet innehåller också problem med 

metodval och en diskussion om studiens kvalité. 
 

3.1 Studiens övergripande synsätt 
 

För att ha möjlighet att besvara studiens forskningsfrågor var det viktigt att tillämpa en 
användbar metod. Studiens ontologiska ansats har gått att likna ett hermeneutiskt synsätt. 

Hermeneutiken och studiens syfte har båda handlat om förståelse (David & Sutton, 2016). 

Syftet med studien har varit att få insikt i hur förväntningsgapet mellan revisor och klient 
uppfattas av auktoriserade revisorer och varför förväntningsgapet uppkommer samt om det kan 

komma att påverka revisorns oberoende ställning. För att förstärka förståelsen, enligt det 
hermeneutistiska synsättet valdes en kvalitativ metodologi med djupintervjuer som det primära 

sättet att samla in empiri. Den kvalitativa metodologin gav författarna en möjlighet att föra mer 

av en diskussion med intervjupersonerna. I och med det kunde intervjupersonerna utveckla sina 
svar och därmed inte bli begränsade. En kvalitativ metodologi används när fenomen ska 

beskrivas med ord, istället för siffror som gäller vid en kvantitativ ansats. (David & Sutton, 
2016; Eliasson, 2006) 

 

3.2 Litteraturstudie 
 
Vid genomförandet av den här studien tog författarna hjälp av olika typer av litteratur. De källor 

som har använts har berört varför förväntningsgapet uppkommer samt om det kan påverka 

revisorns oberoende. Baskunskapen erhölls med hjälp av att söka efter vetenskapliga artiklar 
och annan relevant litteratur. Artiklarna som användes hämtades från olika databaser via Luleå 

tekniska universitets bibliotekskatalog. Majoriteten av artiklarna samlades in från databasen 
Google Scholar och litteraturen lånades från universitetets bibliotek. I kapitel två valde 

författarna att dela upp den inhämtade informationen i tre delar; revision, oberoende och 

förväntningsgap. Detta gjordes för att underlätta för läsaren samt förtydliga vilka delar studien 
har fokuserat på. Den här indelningen tillämpades även i kapitel fyra och fem för att tydliggöra 

och förenkla arbetet för läsarna. Vid sökningen efter artiklar användes sökorden: revisor, 
revision, förväntningsgap, väsentlighet, oberoende. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
 
Utöver litteraturen valde författarna att använda sig av kvalitativa intervjuer. Fyra intervjuer 

samt en pilotintervju har genomförts, vilket redovisas i tabell 3:1. Kvalitativa intervjuer 

tenderar att vara mer ostrukturerade och icke standardiserade än intervjuer av kvantitativ 
karaktär (David & Sutton, 2016). Strukturerade intervjuer bygger på att frågorna är bestämda i 

förväg och att intervjupersonerna ställs samma frågor. Vid dessa ostrukturerade intervjuer 
tillämpades en intervjuguide, vilken fungerade som en mall. Den behövdes inte följas till punkt 

och pricka, utan gav extra spelrum (Larsen, 2009). Ju mer ostrukturerad en intervju är desto 

lägre är graden av likhet mellan de olika intervjuerna. Vid ostrukturerade intervjuer försöker 
varje intervjupersons djupvaliditet att framhävas, de ska berätta sin historia. Standardisering 

syftar till de olika sorters svar en intervjuperson kan ge. Slutna svar ger mer utrymme för 
kvantifiering medan icke standardiserade intervjuer ger öppna svar med större djup och 

detaljrikedom (David & Sutton, 2016). 
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Intervju  Titel  Revisionsbyrå Typ av intervju Datum 

Pilotintervju  Revisorsassistent  EY Personlig kontakt  2018-04-23 

Revisor A  Auktoriserad revisor PWC Personlig kontakt  2018-04-24 

Revisor B Auktoriserad revisor EY Personlig kontakt 2018-04-26 

Revisor C Auktoriserad revisor EY Personlig kontakt  2018-04-26 

Revisor D Auktoriserad revisor PWC  Personlig kontakt  2018-05-03 

 
TABELL 3:1 Genomförda intervjuer 

 

3.3.1 Val av revisorer och revisionsbyråer 
 
Populationen för denna studie definierades till en början till auktoriserade revisorer som var 

yrkesaktiva inom börsnoterade revisionsbyråer i Luleå. Kontorscheferna på revisionsbyråerna 
PWC, KPMG, EY, Deloitte och Grant Thornton i Luleå kontaktades först via mail och telefon. 

Utifrån tillgängligheten hos de olika byråernas revisorer genomfördes ett tillgänglighetsurval. 

Tillgänglighetsurvalet innebar att författarna tog vidare kontakt med de revisorer som var 
intresserade av att boka in en intervju. Efter att flera byråer tackat nej till förfrågan utökades 

populationen till Piteå och Skellefteå. Av de fyra revisorerna som var tillgängliga för intervjuer 
var det två som arbetade i Luleå, en i både Piteå och Skellefteå och en i Skellefteå. 

 

3.3.2 Frågekonstruktion 
 

Intervjuguiden var uppdelad i sex olika teman som intervjuerna byggdes på, med varierande 

struktur och standardisering. Under varje tema fanns det olika typer av frågor. Att använda 
dessa teman gjorde att det blev mer strukturerat, vilket även underlättade intervjun och 

transkriberingen. Temat “formella frågor” bestod av standardiserade och strukturerade frågor. 
Med det menades att frågorna hade samma ordning genom samtliga intervjuer och svaren som 

söktes var slutna och fasta. Under det andra temat, som behandlade vem intervjupersonen var, 

fanns demografiska frågor. Dessa var till för att kartlägga intervjupersonen och de bestod både 
standardiserade och halv-standardiserade frågor. Under resterande teman fanns det kärnfrågor 

och följdfrågor av halv- och ostandardiserad karaktär. Kärnfrågorna handlade om det centrala 
temat för undersökningen. Följdfrågorna användes för att försöka få ut ytterligare information 

om kärnfrågan.  

 
Efter frågorna hade formulerats under de sex olika teman genomfördes en pilotundersökning. 

Den gick ut på att testa intervjuguiden. Om frågorna var ställda på fel sätt skulle vi också få fel 
svar (David & Sutton, 2016). Pilotundersökningen gick till på följande sätt, vi skickade våra 

frågor till en ämneskunnig person, där testpiloten tidigare hade arbetat som revisorsassistent. 

Intervjun genomfördes sedan där en paus per fråga togs, vilket gav möjlighet till att diskutera 
frågans innebörd och relevans. Med hjälp av detta kunde frågorna preciseras för att säkerställa 

relevanta och användbara svar. 
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3.3.3 Genomförande av intervjuer 
 

Innan intervjuerna utfördes skickades studiens syfte samt definitioner på förväntningsgap och 
oberoende till intervjupersonerna, tillsammans med den bifogade intervjuguiden. Detta gjordes 

för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att sätta sig in i vad studien behandlar och för att 

de skulle kunna ge så pass relevanta svar som möjligt. På dagen för intervjun meddelades 
intervjupersonerna om möjligheten att vara anonym. En överenskommelse med 

intervjupersonerna nåddes, vilken gick ut på att anonymiteten innebar att deras namn undviks 
men att vilken byrå de representerar inte är hemligt. De fick också veta varför just de blev 

utvalda att genomföra intervjun. De fick sedan frågan om de godkände att intervjun spelades 

in. De blev också meddelade att inspelningarna skulle raderas efter transkribering.  
 

Två av intervjuerna ägde rum i Luleå och två i Skellefteå. Intervjuerna ägde rum på 
intervjupersonernas kontor för att de skulle känna sig säkra och för att säkerställa att intervjun 

ej skulle avbrytas. Mötet började med småprat och en presentation av oss själva samt studiens 

syfte. Vi valde att inte gå in på frågorna direkt för att bygga upp en positiv relation mellan oss 
och intervjupersonen. Därefter genomfördes intervjuerna, med intervjuguiden som riktlinje. 

Avslutningsvis diskuterades det om arbetets gång och några av intervjupersonerna visade även 
hur deras granskningssystem fungerar. Själva intervjuerna varade i ungefär en timme var men 

totalt sett var vi hos de representerade revisionsbyråerna längre än så.  

 

3.4 Analys av intervjudata 
 

Den insamlade intervjudata analyserades i fyra olika steg, vilket illustreras i figur 3:1. Det första 

steget var att samla in data. Detta gjordes vid inspelningen av intervjuerna. Nästa steg var att 
transkribera ljudfilerna för att få fram rådata. Rådata är den totala mängden information som 

inhämtas och utgör analysens underlag (Sallnäs u.å.). Varje ord skrevs ner men till exempel 
hummande, pauser och pausernas längd noterades inte då det inte ansågs vara av relevans för 

studien. Efter det gjordes en datareduktion av rådata där informationen som var relevant för att 

besvara forskningsfrågan lyftes fram. Den relevanta informationen från varje intervju 
presenterades sedan som resultatet av den empiriska datainsamlingen i kapitel 4. När samtliga 

intervjuer hade presenterats i kapitel 4 undersöktes mönster i de insamlade svaren, vilket 
utgjorde studiens analys. Här användes även studiens analysmodell som presenteras i tabell 2:1. 

Delarna i modellen agerade som teman där resultaten delades in under de olika temana. Utifrån 

de mönster som hittades i analysen, kunde författarna sedan ta fram slutsatser och 
forskningsfrågan försöktes att besvaras. Detta sätt användes för att författarna ansåg att det var 

ett bra sätt att säkerställa att all information från intervjuerna kom med i studien och att inget 
skulle falla bort på vägen. 
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Figur 3:1 Hur intervjudata analyserades 

Anpassad efter Sallnäs (u.å.) 
 

I analysmodellens del som behandlar förväntningsgapet användes begreppen från Porters 

(1993) modell över förväntningsgapet. Genom att bemärka vissa ord och formuleringar kunde 
de olika gapen och dess delar identifieras och tolkas utifrån intervjupersonernas svar.  

 
För att till exempel identifiera bristfälliga standarder letade vi efter situationer där 

intervjupersonerna upplevt att de förväntas utföra uppgifter som inte ingår i deras 

revisionsuppdrag. Efter kollade vi på om dessa uppgifter också strider mot de regelverk som 
revisorn ska förhålla sig till. En revisor menade att: 

 
 “...kunden tror att rådgivning ingår i revisionen och att vi kan göra mer än vad vi får göra.” 

 

Klienten vill ibland ha affärsmässig rådgivning, vilket inte är något som ingår i uppdraget. Det 
strider även mot de lagar revisorn måste följa, att uttala sig om det. Där har alltså bristfälliga 

standarder identifierats utan att revisorn har använd det begreppet. 
 

3.5 Studiens kvalité 
 

En studie ska uppfylla sådan kvalitet att en upprepning av studien leder till likartade slutsatser 
(Yin, 2009). För att undersöka detta kan en diskussion föras om studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet och autenticitet.  

 
Med trovärdighet, tillförlitlighet och autenticitet menas att studiens resultat ska vara trovärdiga 

och pålitliga. Resultaten ska även vara sanna och kunna representera studiens population. Att 
prata om sitt oberoende kan vara känsligt för vissa revisorer och för att få så sanningsenliga 

svar som möjligt erbjöds intervjupersonerna anonymitet. Antalet intervjuer kan också påverka 

tillförlitligheten. För att kunna representera hela populationen med ett mindre antal intervjuer, 
gjordes djupintervjuer.  

 
Intervjuernas kvalitativa och ostrukturerade karaktär kan påverka tillförlitligheten i och med att 

svaren från intervjupersonerna kan vara olika. Det kan leda till att resultaten kan vara svåra att 

jämföra mot varandra (David & Sutton, 2016). För att höja tillförlitligheten genomfördes därför 
en pilotintervju. Pilotintervjun försäkrade även författarna att de skulle få ut de svar som 
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behövdes för att besvara forskningsfrågan. För att höja studiens autenticitet spelades 

intervjuerna in och transkriberades. Detta för att ge en ytterligare försäkran om att författarna 
framställt resultatet korrekt. Med ett få antal kvalitativa intervjuer kan vara svårt att generalisera 

de slutsatser som dras över hela populationen. Djupintervjuer är också tidskrävande och det 

ingår både förarbete i form av framtagande av intervjuguide och efterarbete med 
transkribering.  I samband med det tidsspann som vi har haft till vårt förfogande har studien 

nått en begränsad räckvidd. Det har betytt att populationen, som definierades till auktoriserade 
revisorer som är verksamma inom börsnoterade revisionsbyråer i Luleå, Piteå och Skellefteå är 

relativt liten. Eftersom populationen var mindre blev generaliserbarheten större. 

 

3.6 Problematik med metodval 
 

Ett problem som identifierades vid genomförandet av metoden var att de veckorna som var till 

förfogande kolliderade med en högintensiv arbetsperiod för revisorerna. Av de revisionsbyråer 
som kontaktades i Luleå, Piteå samt Skellefteå var det en majoritet som svarade att de tyvärr 

inte hade tid. De hade för mycket arbete det närmaste veckorna för att kunna avsätta tid för en 
intervju. När vi väl träffade de fyra auktoriserade revisorerna som gick med på att intervjuas 

möttes vi av kommentar liknande “det hade varit bättre om ni gjort detta på hösten”. Detta på 

grund av att våren är en av de mer intensivare arbetsperioderna för revisorerna, i och med 
arbetet med årsredovisningar. I efterhand, med detta i åtanke, hade det behövts avsättas mer tid 

för att boka in intervjuer tidigare i processen.  
 

Ett annat problem som stöttes på under tiden intervjuerna genomfördes var att en revisors 

oberoende kan vara ett känsligt ämne att diskutera. Det är något som ansågs vara av väldig stor 
vikt inom yrket. Om en revisor inte kan vara oberoende leder det till att intressenterna får svårt 

att lita på att revisionen håller en bra kvalitet. En revisor som inte är oberoende är inte heller 
lämpad att utföra en revision.   

 

Intervjuer som spelas in kan få intervjupersonen att känna sig osäker och det finns en risk att 
svaren känns tillgjorda, speciellt när ämnet är av känslig karaktär. Detta försökte författarna 

motverka genom att erbjuda samtliga intervjupersoner anonymitet. Det ledde till att de kände 
sig avslappnade och därmed mer manade att ge uppriktiga svar. Intervjupersonerna försäkrades 

också om att inspelningen skulle raderas efter att transkriberingen var genomförd. Ytterligare 

ett problem var att det var väldigt tidskrävande att skriva ut de inspelade intervjuerna. Denna 
problematik bemöttes genom att ge oss gott om tid i planeringen för detta. 
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4 RESULTAT 
 

I det här kapitlet redovisas resultatet från de kvalitativa intervjuerna som författarna 
genomförde med de fyra auktoriserade revisorerna. Detta kommer sedan att ligga till grund för 

studiens analys. Avsnittet är uppdelat i fem olika delar där de fyra första delarna är resultat 
från respektive intervju. I den femte och sista delen sammanfattas resultatet. 

 

4.1 Revisor A om revision 
 
Revisor A definierar syftet med revision som en kvalitetsstämpel. Detta eftersom det är många, 

speciellt mindre företag, som tycker att det är skönt att någon annan går igenom räkenskaperna 

och ser att allt har gått rätt till. Vidare beskriver Revisor A att oberoendet är en stor del av syftet, 
alla ska kunna lita på att de revisorerna säger är sant. 

 
På PWC används kvalitetskontroller för att se att allt går till som det ska. Kontrollerna går till 

på så sätt att det kommer kontrollanter från PWC i andra regioner i Sverige för att gå igenom 

olika uppdrag. Sedan redovisar de sitt arbete till Revisorsinspektionen, berättar Revisor A. 
 

4.1.1 Förväntningsgapet 
 
Det första revisor A tänker på när det kommer till förväntningsgap är att det finns många som 

tror att revisorerna granskar allt som finns i företagens finansiella dokument. Revisor A menar 

att det finns ett till förväntningsgap när det gäller arbetets omfattning. Klienterna tror att 
revisorn gör allt sitt jobb när de är ute hos klienterna. I själva verket innefattar arbetet en 

uppstartsfas med planering samt en avslutningsfas som är större än vad klienterna oftast tror, 
revisor A menar på att: 

 

“Det finns mycket att göra som de inte ser.” 
 

Ett problem med denna sorts förväntningsgap är att klienten tycker att tjänsten blir väldigt dyr 
för det lilla arbetet som klienten har sett att revisorerna gjort. Ett tredje förväntningsgap som 

revisor A identifierat är när klienten vill ha affärsmässig rådgivning. Det är inte något som ingår 

i ett revisionsuppdrag utan det är snarare en jurists arbete. Slutligen menar revisor A att det 
även finns en del klienter som inte vet skillnaden på redovisning och revision. Då uppstår det 

ett sorts förväntningsgap där klienten vill att revisorn ska hjälpa till med bland annat 
redovisningstjänster istället för att de ska behöva anställa en redovisningsekonom.  

 

Revisor A påpekar också att revisorer kan framställas på ett tvivelaktigt sätt i media. När det 
har skett en revisionsskandal står det ofta att revisorn har godkänt uppgifterna. Det går dock 

inte att uttrycka sig på det sättet, menar revisor A, då revisorn inte granskar allt utan endast 
granskar utifrån väsentlighet och risk. Om det inte finns något som pekar mot att något är fel, 

gör revisorn ingen mer granskning än vad som är nödvändigt, berättar Revisor A. 
 

4.1.2 Oberoende ställning 

 

Enligt revisor A bekräftar PWC-anställda sitt oberoende varje år genom att gå igenom en lista 
av frågor. Det är en lång lista på ungefär 30 frågor som är utformad av PWC själva och gäller 

för alla byråns kontor. Revisor A förklarar att oberoendet hanteras på olika sätt beroende på 
vilken roll den anställde har. En manager som till exempel handlar med värdepapper eller andra 

finansiella handlingar måste registrera dem. Då identifierar systemet om det är en klient till 
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PWC. Detta gäller även för revisorernas familjemedlemmar. Skulle det vara en klient till PWC 

kommer revisorn behöva svara på ytterligare frågor, som handlar om ifall personen är med i 
revisionsteamet. På så sätt undanröjer de eventuella hot mot oberoendet. Revisor A berättar 

också att de anställda genomgår utbildningar om oberoende varje år. 

 
Innan en revisor antar ett nytt uppdrag krävs en oberoendekoll för att se dels om byrån kan 

arbeta med företaget och dels om revisorn kan arbeta med klienten. Vidare beskriver Revisor 
A även en oberoendeanalys där revisorn ska pröva sig mot olika hot såsom vänskapshot, 

skrämselhot, jäv med mera.  

 
När revisorn sedan slutfört ett uppdrag gäller det att återigen bekräfta sitt oberoende. Då ser 

man över ifall klienten har köpt några andra tjänster än revision, menar revisor A. Det kan till 
exempel gälla redovisningstjänster. I de fall brukar byrån göra så att den anställde som hjälper 

det reviderade företaget med redovisningen inte är med i revisionsteamet. På det sättet 

undanröjs det hotet. Det är det vanligaste hotet som revisorerna här undanröjer, säger revisor 
A. Vidare förklarar Revisor A även att det är på grund av det här redovisningsjävet som PWC 

har bestämt sig för att avyttra all deras redovisningsverksamhet i hela landet.  
 

En arbetssituation kan ibland vara väldigt påfrestande, speciellt när revisionsberättelsen ska 

skrivas, menar Revisor A. Under tiden som revisorsassistent stötte revisor A på fall där klienten 
menar att de ska göra om och göra rätt nästa år och undrar om de fel som hittats verkligen 

behöver ingå i årets revisionsberättelse. Det kan i dessa fall vara svårt för revisorn att vara 
oberoende, revisor A påpekar att det är därför revisorn inte arbetar ensam utan kan enkelt 

stämma av med en kollega. Revisor A menar att det känns som en trygghet att arbeta för ett 

stort företag med många kollegor då de flesta har stött på liknande situationer. I och med detta 
kan de stötta varandra i att ta komplicerade beslut. Det kan däremot vara jobbigt ändå, menar 

revisor A om man till exempel haft samma klient flera år och därmed har en djupare relation 
med dem. Revisor A brukar se det från två sätt när det rör sig om en påfrestande situation:  

 

“Å ena sidan gör man en revision som måste vara korrekt men å andra sidan får man inte 
glömma människan!”  

 
Om klienten har försatt sig i en katastrofal situation som revisorn är tvungen att skriva om i 

revisionsberättelsen brukar revisor A tänka på människan bakom beslutet. Med det menar 

revisor A att det ofta kan finnas anledningar till att en människa tar beslut som slutligen kan 
leda till en katastrof. Revisor A menar också på att revisorn ska göra sitt jobb men att det är 

viktigt att återigen, inte glömma bort människan. Revisor A påpekar att om man som revisor 
förstår det, är det lättare att utföra arbetet och förklara för klienten om det uppstår problematiska 

situationer. Revisor A berättar att kravet från omvärlden har ökat och tar upp Enronskandalen 

som ett exempel på när beslut tagna av ett fåtal anställda drabbade hela företaget. 
 

4.2 Revisor B om revision 
 

Revisor B menar att syftet med revision är att säkerställa att den finansiella informationen är 
korrekt och att den interna kontrollen och förvaltningen av bolaget är skött på ett ändamålsenligt 

sätt. Revisor B påpekar också att revisionen går till på samma sätt oavsett klient och storlek då 
de följer ISA (International Standards of Auditing) och GAM. GAM står för Global Audit 

Methodology och är byråns egna metodik för hur revisionen ska utföras. 
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Revisor B menar att hur klienten förhåller sig till villkoren i revisionsuppdraget beror på vem 

klienten är och storleken på klienten. De större bolagen har större insikt i vad revision är och 
vad revisorn faktiskt har för uppgifter att utföra. Vid större uppdrag berättar revisor B att de 

ofta håller i ett uppstartsmöte. Där läggs revisionsplanen fram och det förs en diskussion om de 

risker som har identifierats för att se om klienten har samma uppfattning. Revisor B menar att 
det gör att klienten blir mer involverad och får en djupare förståelse för vad riskbaserad revision 

är. Det förs däremot inte samma dialog med de mindre klienterna utan där handlar det snarare 
om att klienterna bara lämnar ifrån sig materialet till revisorn. Dessa klienter har inte alltid 

kunskapen om skillnaden mellan redovisning och revision, enligt revisor B. 

   

4.2.1 Förväntningsgap 
 

Revisor B menar att förväntningsgapet går att dela upp i två delar. Den första delen bottnar i 
förståelsen för vad revision är och att vissa klienter inte vet vad revision innebär. Att gapet 

alltså beror på bristande kunskap. Den andra delen handlar om att vissa klienter förväntar sig 

att revisorn ska leverera fler eller andra tjänster än vad som ingår i revisionsuppdraget. Revisor 
B anser att det snarare är i det senare fallet som revisorn själv upplever att det existerar ett 

förväntningsgap. Det är oftast de mindre klienterna som förväntar sig att revisorn ska granska 
allt, men att det även finns större företag som gör det, upplever revisor B. De större bolagen har 

ofta en revisorskommitté och en styrelse som ska ha koll på revisorerna. De förstår mycket väl 

vad revisionen handlar om medan den enskilda ekonomen ute i det mindre företaget kan tro 
något annat, fortsätter revisor B.  

 
Revisor B påpekar att de problem som kan uppstå till följd av förväntningsgapet är framför allt 

att klienten inte väljer dem som revisorer framöver. Detta kan bero på att de upplever att 

revisorn inte har skött sitt arbete på ett korrekt sätt och kanske missat något som borde ha 
uppmärksammats. Vidare menar revisor B att det är viktigt att ha ett välfungerande samarbete 

med klienten då det är väldigt svårt att utföra en revision utan ett sådant samarbete. 
 

4.2.2 Oberoende ställning 
 
Revisor B menar att revisorns oberoende är viktigt och något som en revisor alltid måste ha 

med sig. Det är det första revisorn måste ta ställning till och bekräfta innan en revision påbörjas, 

det ingår i metodiken GAM, berättar revisor B. Det är även det sista som görs i 
revisionsuppdraget, allt ska dokumenteras och alla ska bekräfta sitt oberoende.  

 
Det som kan påverka en revisors oberoende anser revisor B vara att det ofta har samma klienter 

under en lång tid. Det kan då uppstå en nära relation med klienterna men samtidigt har man en 

professionell roll, revisor B är tydlig: 
 

“Tycker man att det är svårt att vara oberoende så har man ett problem, då kan man inte ha 
kvar uppdraget...” 

 

Om det är något av hoten från oberoendeanalysen som kan komma en närmare än de andra 
anser revisor B att det i så fall skulle vara vänskapshotet, men även här är revisor B tydlig med 

att de flesta inte tar sådana uppdrag. För att koppla ihop förväntningsgapet och oberoendet tar 
revisor B upp att det finns en förväntan hos klienterna att revisorn ska leverera tjänster som de 

möjligen inte kan göra. Det största hotet mot revisorns oberoende är enligt revisor B att det 

finns ett vinstintresse i alla deras uppdrag. 
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4.3 Revisor C om revision 
 

Revisor C tycker att syftet med revision är enkelt, det handlar om att revisorn ska samla ihop 

tillräckligt med revisionsbevis för att med hjälp av dessa kunna avge en revisionsberättelse. 
Insamlingen av bevis sker genom planering, riskbedömning och utförande för att skapa sig nog 

med underlag för att ha möjlighet att uttala sig om de finansiella rapporterna, enligt revisor C.  
 

Inom byrån följer revisorerna ISA och den egna metodiken GAM. Det är samma typ av metodik 

som används oavsett storlek på klienten. Det ställs däremot andra krav på revisionen av de 
större bolagen men slutprodukten blir ändå densamma. Det alltid är samma sak som ska uppnås 

men det blir olika resultat beroende på om det är ett ägarlett bolag eller ett börsbolag som 
revideras, menar revisor C. 

 

Inom byrån finns ett rankingsystem. Revisor C berättar att det här rankingsystemet är anpassat 
in i deras metod GAM. När en revision utförs enligt den metoden delas arbetsuppgifterna ut till 

de olika positionerna. Som klientansvarig i revisionsvärlden innefattas ansvaret för produkten 
som lämnas från byrån. Det är viktigt att revisionen håller måttet och för att kunna intyga det 

krävs det att den påskrivande revisorn är delaktig i alla olika delar av revisionen, menar revisor 

C. 
 

4.3.1 Förväntningsgap 
 
Revisor C tycker inte att fenomenet är ett speciellt stort problem. De större klienterna vet nog 

väl vad revision handlar om och vad som ska göras. Där tillhandahålls oftast renodlade 

revisionstjänster, enligt revisor C. Hos de mindre klienterna däremot kan det vara så att de 
levererar andra tjänster också, till exempel skatterådgivning. Den typen av rådgivning har inte 

med revision att göra och samtidigt som klienten ibland förväntar sig de bästa råden, kan 
revisorerna inte erbjuda detta då det inte ingår i revisionsuppdraget, fortsätter revisor C. 

 

Det finns en problematik med de mindre klienterna och det är att de inte alltid vet vad revision 
innebär. Revisor C uttrycker att det då uppstår en pedagogisk utmaning att förklara revisorns 

uppdrag och hur det skiljer sig från klientens uppfattning. Det vanligaste problemet handlar om 
vad revisorn får och inte får göra enligt lag, menar revisor C.  

 

Revisor C tar också upp att i vissa fall kan det komma fram något i efterhand och då kan 
klienterna undra varför revisorerna inte såg detta under granskningen. Ett problem är att 

klienterna kan tro att revisorerna granskar precis allt, vilket de inte gör. Det största problemet 
är om samarbetet mellan revisorn och klienten inte fungerar på ett bra sätt, säger revisor C: 

 

“Det är klart att ett bra samarbete mellan revisor och kund tycker jag är viktigt för att 
revisionen ska flyta på och att det blir bra kvalitet!” 

  
Revisor C menar också på att det finns flera olika förväntningsgap då det handlar om olika 

områden. Det kan ha att göra med att vissa inte kan skilja revision från annan rådgivning. Det 
finns klienter som tror att revisorn ska göra mer än vad som är tillåtet enligt lag. Ett 

revisionsuppdrag är egentligen väldigt tydligt då det ska finnas ett uppdragsbrev som talar om 

vad revisorerna kommer att göra. I revisionsberättelsen ska det också finnas med vad som har 
gjorts. Revisor C säger att revisorerna oftast är tydliga med vad som ska göras men att det finns 

saker som är icke-definierade.  
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4.3.2 Oberoende ställning 
 

Revisor C berättar att oberoendet prövas när klienten antas. Klienterna prövas sedan varje år i 
en dokumenterad process så att det inte ska finnas något som kan rubba oberoendet. På byrån 

som revisor C arbetar på finns det ett omfattande system för vilka aktier som revisorerna får 

äga. Blir byrån vald som revisor åt företaget, får revisorn ett mail där det står att aktien måste 
säljas.  

 
När det är svårt att vara oberoende är nog är olika för olika personer, säger revisor C. Själv 

anser Revisor C att det kan vara lättare att vara öppen och säga vad man tycker med en klient 

man haft länge. Samtidigt påpekar revisor C också att det kan vara tacksamt att komma in som 
ny revisor hos ett företag för då kan man vara öppen med sina åsikter redan från början. Däremot 

kan det vara svårt ibland, revisor C menar på att:  
 

“Det hela bygger ju på relationer, det är ju bara så! Det går inte att komma ifrån.” 

 
För att även här koppla ihop förväntningsgapet och oberoendet tar revisor C upp att klienterna 

ibland förväntar sig vissa saker som inte ingår i revisorsuppdraget. Det finns en fin gräns, 
revisorerna får ibland förfrågningar om affärsmässiga beslut. Ska det hårdras kan det vara så 

att man uttalar sig som saker man egentligen inte ska uttala sig om, menar revisor C. Samtidigt 

påpekar revisor C att revisorn måste vara tydlig och säga att de kan presentera vilka alternativ 
som finns men att det är klienten själv som måste fatta besluten i slutändan. Det är där det kan 

bli problem, säger revisor C, när revisorn gör mer än vad som är tillåtet enligt lag på grund av 
klientens förväntningar. 

 

Det största hotet mot revisorns oberoende anser revisor C vara att generellt sett är revisorer inte 
helt oberoende. Revisor C förklarar det som att det alltid är någon som väljer vem som ska 

revidera företaget och då kan oberoendet diskuteras. Det finns också ett vinstintresse hos båda 
parter, revisionsbyrån ska tjäna pengar medan bolagen också ska göra det. Revisor C tar 

slutligen upp ett exempel på en mindre byrå med få anställda och få klienter. Där blir klienterna 

enormt viktiga, det är något som revisor C skulle kunna tänka kan påverka revisorns handlande. 
 

4.4 Revisor D om revision 
 

Revisor D menar att syftet med revision är att säkerställa information till bolagens intressenter. 
vd:n och styrelsens uppdrag granskas för att ägarna ska känna att bolaget har en god intern 

kontroll. För intressenter som långivare är det viktigt att säkerställa räkenskaperna så att 
långivaren känner sig säker på att tillgångarna stämmer och att resultatet är korrekt. Revisor D 

påpekar att all granskning utgår ifrån väsentlighet och risk. Räkenskaperna ses över medan 

granskning sker av de större och väsentliga posterna.  
 

Revisor D menar att klienterna förhåller sig väl till villkoren för revisionsuppdraget. Ett villkor 
är att ett avstämt bokslut ska finnas innan revisionen kan påbörjas. Det är viktigt att det finns 

ett färdigt bokslut när revisorerna kommer dit, menar revisor D. Ett annat villkor är att klienten 
inte får undanhålla något för revisorn. Revisor D berättar att företagsledningen skriver under 

ett uttalande i samband med revisionsberättelsen som bekräftar att de inte undanhållit 

information eller uppgett oriktiga uppgifter.   
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4.4.1 Förväntningsgap 
 

Revisor D upplever att ett förväntningsgap uppstår när klienten inte vet vad revision innebär 
och tror att allt granskas. Revisor D påpekar vikten i att förklara för klienten att granskningen 

sker utifrån väsentlighet och risk. Varje verifikat kommer inte att granskas i detalj utan utifrån 

revisorns professionalism görs det stickprov där det behövs. Revisor D menar också att genom 
en öppen och tydlig diskussion med klienterna om vad revision är kan eventuella problem som 

uppstår från förväntningsgapet undvikas. Problem kan uppstå om revisorn inte kommunicerar 
vad som ingår i revisionsuppdraget samtidigt som klienten inte förmedlar vad de har för 

förväntningar på revisionen, menar revisor D. Förväntar sig klienten något som inte ingår i 

uppdraget, kan ett tilläggsuppdrag vara lämpligt. Revisor D poängterar hur viktigt det är med 
kommunikation och att det är något som behövs under året.  

 
På grund av jävsregler får de inte hjälpa till med allt i ett bolag, berättar revisor D. De får till 

exempel inte upprätta ett bokslut och sedan granska det. Revisor D menar att klienterna ibland 

inte förstår skillnaden mellan revision och redovisning, det kan då uppstå ett annat sorts 
förväntningsgap. Klienten tycker ibland att det vore enkelt om en person eller ett team kunde 

utföra allt. Revisor D påpekar även att i mindre företag kan revisorn hjälpa till med att upprätta 
exempelvis årsredovisning men att de inte göra lika mycket i de större bolagen. 

Förväntningsgapet upplevs oftare i mindre företag då de har en mindre ekonomiavdelning 

menar revisor D. 
 

4.4.2 Oberoende ställning 

 
Oberoendet är väldigt viktigt enligt revisor D och det är något som de tar ställning till varje år. 

Utöver det bekräftar revisorn sitt oberoende när de tar sig an nya klienter. Revisor D påpekar 
också att oberoendet är av stor betydelse i företag där revisorn är förtroendevald som till 

exempel i kommuner och församlingar. Oberoendet ska bekräftas inför varje uppdrag, berättar 

revisor D. För att bekräfta sitt oberoende i början på ett uppdrag svarar revisorn på frågor 
indelade i olika kategorier. Dessa kategorier är egenintresse, självgranskning, partsställning, 

vänskapshot och skrämselhot. Revisor D uppfattar självgranskning som det mest 
förekommande hotet, speciellt hos mindre företag. Ofta ger revisorn också fristående 

rådgivning vilket måste dokumenteras.  

 
Revisor D menar att vänskapshotet väger väldigt tungt mot oberoendet. Kan vänskapen komma 

att påverka revisorns oberoende är det inte lämpligt att revisorn tar på sig det uppdraget. Även 
självgranskningshotet väger tungt då det förekommer i många av deras uppdrag, speciellt i och 

med att de även har en revisionsavdelning. Enligt Revisor D går hotet ofta att parera på ett bra 

sätt men är det ett större företag får de inte hjälpa till med exempelvis upprättandet av 
årsredovisningen. Vidare menar revisor D att en situation där det är tydligt att en klient som 

revisorn har haft i flera år behöver hjälp med sådant som revisorn inte får hjälpa till med kan 
bli som en kombination av självgranskningshotet och vänskapshotet. 

 

“...man bygger ju upp en vänskap när man granskar ett bolag under flera år och om det då 
händer något så känner man mycket för kunden. “     

 
Vidare menar revisor D att inga påverkande faktorer, eller hot, mot oberoendet är viktigare än 

det andra utan att det är helheten som måste bedömas. Hamnar en revisor sedan i en position 

där oberoendet ifrågasätts måste revisorn antingen säga upp uppdraget eller eliminera hotet. 
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4.5 Sammanfattning av resultat 
 

För att sammanfatta de resultat som presenterats i kapitel 4 har tabell 4:1 tagits fram. Tabell 4:1 

presenterar de huvudsakliga uppfattningarna som uttrycktes av revisorerna under intervjuerna. 
TABELL 4:1 Sammanfattning av resultat 

 Revision Förväntningsgap  Oberoende  

Revisor A Revisionen är en 

kvalitetsstämpel.  

▪ Många tror att revisorn 

ska granska allt.  

▪ Klienten tror att 

revisorn gör allt sitt 

jobb hos dem.  

▪ Klienten vill ha 

affärsmässig 

rådgivning  
▪ Klienter vet inte 

skillnad på redovisning 

och revision. 

▪ Oberoendet bekräftas varje år 

och inom varje uppdrag.  

▪ Självgranskninghotet är det 

vanligaste som undanröjs 

▪ När det är svårt är det viktigt 

att revisionen blir rätt men 

man får inte glömma 

människan  

Revisor B Syftet är att 

säkerställa den 

finansiella 

informationen.  

▪ Mindre företag 

förväntar sig att allt 

ska granskas.  

▪ Klienter förväntar sig 

andra tjänster än de 

som ingår i uppdraget  

▪ De små klienterna har 

inte kunskap om som 

skiljer revision mot 

redovisning  

▪ Oberoendet är en viktig del 

som revisorn alltid måste ha 

med sig 

▪ Det är det första och sista 

som kollas i uppdraget. 

▪ Det kan uppstå en nära 

relation med långtidsklienter 

men det är viktigt att tänka på 

sin professionella roll.  

▪ Vänskapshotet är det som 

kommer närmast 

Revisor C Det är viktigt att 

revisionen håller 

måttet.  

▪ Mindre klienter 

förväntar sig 

rådgivning som inte 

har med revision och 

göra.  

▪ De större klienterna 

vet väl vad revision 

handlar om medan de 

mindre blandar ihop 

det med redovisning.  

▪ Oberoendet prövas när 

klienten antas och sedan en 

gång varje år.  

▪ Det finns omfattande system 

om vilka aktier en revisor får 

äga. 

▪ Det största hotet mot 

oberoendet är att revisorn 

generellt sett inte är 

oberoende, den väljs in av 

klienten. 

Revisor D Granskningen är 

visar på god 

intern kontroll.  

▪ Tror att allt granskas 

men all granskning 

sker utifrån 

väsentlighet och risk. 

▪ Upplever gapet när 

klienten inte vet vad 

revision är. 

▪ Oberoendet är viktigt, 

revisors tar ställning till det 

varje år.  

▪ Det har stor betydelse där 

revisorn är  

Förtroendevald.  

▪ Vänskapshotet är mest 

uppkommande. 

▪ Inget hot är viktigare än det 

andra, det är helheten som 

måste bedömas.  
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Tabell 4:1 visar att många av revisorerna upplever samma sorts förväntningsgap och att det 

tenderar att ske hos mindre klienter. Oberoendet spelar en viktig del i arbetet och samtliga 
intervjupersoner och är något som bekräftas flera gånger. Från tabellen går det också att se att 

vänskapsshotet upplevs ofta och att det är självgranskningshotet som vanligtvis behöver 

undanröjas. 
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5 ANALYS 
 

Här analyseras resultatet av de kvalitativa intervjuerna med litteraturen som beskrevs i den 
teoretiska referensramen. Analysen följer de grundläggande antaganden som presenteras i 

studiens analysmodell. Från resultaten av analysen kommer sedan slutsatser att konkluderas 
och presenteras i nästkommande kapitel.   

 

5.1 Revision 
 
De fyra auktoriserade revisorerna är överens om att revision handlar om att granska företagens 

räkenskaper för att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt. En av 

intervjupersonerna uttrycker det som att revision kan ses som en kvalitetsstämpel, vilket 
stämmer överens med Johansson et al. (2005) och Revisorsinspektionen (u.å.). Det som en 

revisor skriver i revisionsberättelsen ska gå att lita på, vilket det gör om revisorn har lyckats 
samla ihop tillräckligt med revisionsbevis. Likt Diamant (2004) menar två av revisorerna att en 

del av revisionen handlar om att även se till att förvaltningen av företaget har skötts på ett 

lämpligt sätt. Det innebär att VD och styrelse granskas. Revisorerna säkerställer detta genom 
att följer de olika lagar och regler de måste förhålla sig till vid genomförandet av en revision.  

 
Det framgår att även om revisionen utmynnar i samma slutprodukt oavsett storlek på klienten, 

så ställs det olika krav på revisorn hos stora och små klienter vilket även stämmer överens med 

PWC (u.å.). Hos de större klienterna hålls informativa uppstartsmöten där bland annat klienten 
själv får en chans att presentera redan identifierade risker i företaget. Liknande möten hålls mer 

sällan med de mindre klienterna. 
 

5.2 Förväntningsgap 
 

En del av syftet med studien har varit att få insikt i hur förväntningsgapet uppfattas av 
auktoriserade revisorer och varför det uppkommer. Från de resultat som presenteras i kapitel 4 

har fem olika förväntningsgap identifierats. Dessa har analyserats efter de delar som Porters 

(1993) modell över förväntningsgapet presenterar och som även presenteras i studiens 
analysmodell, tabell 2:1.  

 

5.2.1 Prestationsgap 
 

Gemensamt för tre av intervjupersonerna är diskussionen om tjänster som inte ingår i 

revisionsuppdraget, att det finns högre förväntningar på revisorn än vad som ska ingår i 
uppdraget. Förväntningen att utföra tjänster utanför revisionsuppdraget liknar Porters (1993) 

prestationsgap. Det stämmer även överens med Cohens antagande att intressenterna 
missförstått de tjänster som revisorn erbjuder. Salehis (2011) antagande om att det finns för 

höga förväntningar på professionen stämmer även överens med uppfattningen hos Johansson 

et al (2005). Den tidigare forskningen menar att intressenterna vill att revisorn ska analysera 
bolaget på ett sådant sätt att informationen kan tillämpas för att avgöra om en eventuell 

investering är lämplig. Där är det alltså intressenterna som förväntar sig mer än de tjänster som 
ingår i revisionsuppdraget. Detta går till viss del emot de intervjupersonerna diskuterar. De 

menar istället på att de oftare stöter på detta förväntningsgap från klienternas håll. De tjänster 
som efterfrågas kan till exempel vara rådgivning i olika former. Likt okunnigheten om vad som 

skiljer revision och redovisning åt är det även här fler mindre företag som förväntar sig detta. 

Revisorerna bedömer att det som ingår i revisionsuppdraget är tydligt presenterat i de 
uppdragsbrev som lämnas till klienten. 
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5.2.2 Rimlighetsgap 
 

Gemensamt för samtliga revisorer är att de upplever att klienterna förväntar sig att de ska 
granska allt innehåll i de finansiella dokumenten. Här menar revisorerna på att det står i 

uppdragsbrevet vad revisionen ska innehålla. Detta upplevda förväntningsgap från revisorerna 

går att jämföra mot Porters (1993) rimlighetsgap. Det är helt enkel inte rimligt att revisorn ska 
granska varje verifikat i alla finansiella dokument. Som förklarat av Jacoby & Levy (2016) 

bekräftar även intervjupersonerna att granskningen sker utifrån väsentlighet och risk, något som 
inte alla klienter har koll på. Revisorerna upplever denna sort av förväntningsgap speciellt i 

samband med att revisionsskandaler lyfts fram i media eller när det i efterhand upptäckts någon 

felaktighet i revisionen. Revisorerna är eniga med Öhman et al. (2006) som menar att det är 
omöjligt att granska innehållet i alla dokument. 

 

5.2.3 Bristfälliga prestationer 
 

En av revisorerna menar på att det även finns ett förväntningsgap när det gäller arbetets 
omfattning. Det innebär att klienterna förutsätter att allt arbete revisorn gör kommer att ske hos 

klienten, när det i själva verket finns mycket mer arbete som klienterna inte känner till. Det här 

kan förknippas med Porter (1993) och den andra delen av prestationsgapet, bristfällig 
prestation. Klienten förväntar sig att revisorn ska prestera på ett visst sätt men det skiljer sig 

från hur revisorn uppfattar att prestationen genomförs. I vissa fall kan det här leda till problem 
mellan revisor och klient då tjänsten blir dyrare än vad klienten räknat med. Det här gapet beror 

till stor del på det arbete som utförs utan klientens deltagande. Sett till revisionens olika delar 

är klienten som mest närvarande i fasen mellan planering och avslutning då revisionen faktiskt 
genomförs. Vid eventuella uppstartsmöten eller liknande har klienterna även en roll i 

planeringsfasen. Resterande del av planeringsfasen men även avslutningsfasen är därför inte 
lika tydliga för klienten, dessa faser är oftast större än vad klienterna tror. 

 

5.2.4 Bristfälliga standarder 

 
Klienterna vill enligt revisorerna ofta ha affärsmässig rådgivning av sin revisor, vilket strider 

mot den lagstiftning och praxis som revisorn måste förhålla sig till. Den här sortens 
förväntningsgap behandlar alltså de förväntningar som klienterna har på att revisorn ska utföra 

mer än vad som är tillåtet enligt lag. Likt Salehi (2011) vill klienterna få ut mer än bara ett 

revisorsutlåtande. Det finns likaså klienter som tycker att det skulle vara enklare om endast en, 
förslagsvis deras revisor eller revisionsteam, kunde utföra allt arbete. Med det menar klienterna 

att de bara behöver anställa en person eller ett team för att få hjälp med all redovisning och 
revision istället för att behöva anställa flera personer. Klienternas uppfattningar och tankar om 

vad de vill att deras revisor ska göra hämmas på grund av Porters (1993) första del av 

prestationsgapet, bristfälliga standarder. Vilket går ut på att det finns en skillnad i de uppgifter 
som revisorn förväntas utföra samt vad revisorn faktiskt får göra enligt de lagar och regelverk 

som fastställts. Det här gapet skulle även det gå att se som ett resultat av bristen på förståelse 
för vad revision är, då det finns högre förväntningar på vad som ska göras jämfört med vad som 

blir gjort.  
 

En annan olikhet som revisorerna upplever som också går att koppla till Porters (1993) 

bristfälliga standarder vilket skulle kunna ses som en sorts förväntningsgap, är att klienter ofta 
inte har tillräckligt med kunskap om vad revision är. Det leder därmed till att revision och 

redovisning tenderar att förväxlas. Likt Cohen (1978) handlar detta om att klienterna inte 
förstått revisorns roll och att det därför denna förväxling uppstår. Uppfattningen hos revisorerna 
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är att det vanligtvis är i de mindre revisionsuppdragen som denna sorts förväntningsgap 

förekommer. En anledning till att det oftare upplevs hos de mindre klienterna kan handla om 
att större bolag ofta har en ekonomiavdelning där kunskapen om revision kan tänkas vara större 

än hos en liten firma där ägaren till exempel också är ekonomiansvarig. En annan anledning 

kan också vara revisorernas uppstartsmöten som, enligt resultatet framstår som mer väsentliga 
hos de större klienterna än hos de mindre.  

 

5.2.5 Problem till följd av förväntningsgap 
 

Avslutningsvis fick intervjupersonerna frågan om vad det kan uppstå för problem till följd av 

dessa förväntningsgap. Det var olika svar som gavs från revisorerna. Det största problemet som 
identifierades var att klienten kan välja att inte anlita den revisorn eller revisionsbyrån igen. En 

av revisorerna tycker inte att fenomenet är något större problem och får ytterligare medhåll av 
en annan som istället anser att med en öppen och tydlig kommunikation går det att motverka 

de eventuella problem som kan uppstå. Revisorerna understryker att god kommunikation 

mellan klient och revisor ligger till grund för att ett välfungerande samarbete. Utan det är det 
svårt att genomföra en revision av hög kvalité. Det kan däremot vara så att kommunikationen 

inte upplevs hålla samma standard från de två parterna, vilket medför att den här typen av 
förväntningsgap fortfarande uppkommer. 

 

5.3 Oberoende 
 
Den sista delen av studien syfte har varit att förklara om revisorns oberoende ställning påverkats 

av förväntningsgapet. Nedan förs därför en diskussion om hur revisorerna arbetar med 

oberoendet och de hot som kan påverka den oberoende ställningen. 
 

5.3.1 Trovärdighet och hög kvalité 
 
Revisorerna menar alla på att oberoendet är en viktig del utav arbetet och att det är något som 

revisorn alltid måste ha med sig. För att försäkra sig om att revisorn kan skapa trovärdighet hos 
sina klienter och deras intressenter, prövas och bekräftas oberoendet flera gånger om. Det här 

anser Power (1997) vara syftet med revisorns oberoende. Det bekräftas bland annat en gång per 

år, innan, under och efter varje uppdrag men också när nya klienter antas. Revisorerna förklarar 
processen som att svara på en följd av frågor, som följer en struktur likt oberoendeanalysen som 

presenterades i kapitel två, där frågorna är kategoriserade under fem olika hot.   
 

Som ytterligare försäkran att inte hamna i en situation som kan påverka oberoendet registreras 

även revisorns och dennes familjs eventuella handel med värdepapper. Detta för att inte strida 
mot Revisorslagen om egen vinning i klienten. En revisor påpekar att det är viktigt att se 

människan bakom de besluts som fattats av klienten, speciellt om det handlar om en situation 
där revisorn måste ta ett mer komplext beslut. 

 

5.3.2 Hot mot oberoendet 
 

Det hot som revisorerna mestadels arbetar med att undanröja visar sig vara 

självgranskningshotet. Det här påträffas då bägge revisionsbyråerna som medverkat i denna 
studie även har en redovisningsavdelning. Det gör att revisorerna måste vara extra vaksamma 

när det kommer till självgranskning. Majoriteten av revisorerna betraktar samtidigt att 
vänskapshotet är det hot som de kommer närmast. Intervjupersonerna beskriver att en revisor 

ofta arbetar med samma klienter under en längre tidsperiod, vilket kan påverka relationen som 
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revisorn har till klienten. Frånsett revisorns professionella roll kan det uppstå en djupare relation 

vilket möjliggör en rubbning av oberoendet. Det här bidrar till att det uppfattas vara svårare att 
fortsätta agera oberoende. Däremot är det självklart att alla inte faller för detta utan är det så att 

revisorn noterar att något gör att det är svårt att behålla den oberoende ställningen bör uppdraget 

avslutas.  
 

Att ha en klient under längre tid behöver däremot inte bara vara påfrestande utan det kan också 
innebära att det blir lättare att vara öppen och föra fram sina åsikter. Detsamma gäller egentligen 

likaså när revisorn kommer in som ny hos ett företag. I de fall kan personen vara öppen redan 

från början, klienten vet vad som krävs och revisorn får en mer naturlig roll som oberoende. 
 

En revisor menar på att ingen faktor eller hot är viktigare än någon annat, utan att det är en 
helhet som måste bedömas när det kommer till oberoendet. Några andra anser att det största 

hotet mot revisorernas oberoende är att det finns ett vinstintresse i alla deras uppdrag. En av 

intervjupersonerna hävdar istället att det största hotet går ut på att revisorerna generellt sett inte 
är oberoende. Revisorn menar på att det alltid är det reviderade företaget som väljer revisor 

vilket gör att det går att diskutera om det finns något där som kan rubba oberoendet. 
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6 SLUTSATSER 
 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studiens analys. I analysen identifierades fem 
olika förväntningsgap och det lades stor vikt på kommunikationen mellan revisor och klient. 

Studiens forskningsfrågor och slutsatser besvaras och presenteras här.  
 

6.1 Sammanfattning av studiens analys 
 

Från analysen konstateras att uppstartsfasen i ett revisionsuppdrag kan se olika ut beroende på 
storleken på klienten. Mer tid och energi lades på de större klienterna medan kommunikationen 

med de mindre klienterna var av mer begränsad karaktär. Intervjupersonerna identifierade 

tillsammans fem olika sorters förväntningsgap samt några problem som kan uppstå på grund av 
de olika gapen. Stor vikt lades på att kommunikationen mellan klient och revisor måste hålla 

en hög kvalité för att revisionen också skulle kunna göra det. Det är också med god 
kommunikation som lösningen på problemen motiveras. Revisorns oberoende prövas och 

bekräftas flera gånger per år och uppdrag då det är en väldigt viktig del inom revisionen. Det 

vanligaste hotet revisorerna undanröjer är självgranskningshotet medan vänskapshotet är de 
hotet som ligger dem närmast. Det största hotet mot oberoendet anses vara det egna 

vinstintresset. 
 

6.2 Studiens slutsatser  
 

Studiens syfte har varit att identifiera förväntningsgapet mellan revisorer och deras klienter från 
revisorns synvinkel samt förklara varför det uppstår. Vidare syftar även studien till att förklara 

om revisorns oberoende ställning påverkas av förväntningsgapet. Detta har gjort genom att 

besvara studiens forskningsfrågor. 
 

6.2.1 Hur kan revisorns oberoende ställning påverkas av förväntningsgap? 

 
Förväntningsgapet diskuteras ofta som ett enda gap. Det studien visar är att gapet kan ha flera 

tolkningar, eller utmynna i flera olika problem. I studien har fem olika stycken förväntningsgap 

identifierats. Förväntningsgapet upplevs av auktoriserade revisorer som att klienten förväntar 
sig att revisorn ska granska allt, att klienten inte känner till skillnaden mellan redovisning och 

revision, att klienten förväntar sig sådant som inte ingår i revisionsuppdraget, att klienten 
förväntar sig sådant som strider mot lag och praxis och att revisorn utför allt sitt arbete ute hos 

klienten. Det framgår även att auktoriserade revisorer upplever förväntningsgapet i större 

utsträckning hos mindre klienter, än hos större. 
 

6.2.2 Varför uppstår förväntningsgap enligt auktoriserade revisorer? 
 
En anledning till varför förväntningsgapet uppstår, enligt auktoriserade revisorer är bristen på 

kommunikation mellan revisor och klient. Kommunikationen har visat sig vara den viktigaste 
byggstenen i en revision men det medför att det uppstår en pedagogisk utmaning för revisorn 

att förklara vad revisionen innebär till klienten. Kommunikationen visar sig också vara ett 

problem i uppstartsfasen där det läggs mer tid på de större klienterna. Samma sorts 
kommunikation sker inte med de mindre klienterna.  

 
Förväntningsgapet upplevs inte lika ofta hos de större klienterna som hos de mindre. Studien 

lutar mot att det framför allt finns två anledningar till att detta. Den första handlar som sagt om 
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att kommunikationen mellan revisor och klient inte är lika konstant hos de mindre som hos 

större klienter. Den andra anledningen kan vara att den pedagogiska utmaningen revisorn står 
inför är för stor eller att revisorsprofessionen som helhet saknar ett pedagogiskt moment i sin 

utbildning.  

 
Det är också tydligt att förväntningsgapet uppstår på grund av en bristande kunskap från 

klienten. Detta är återigen inte ett lika stort problem hos de större klienterna utan ett 
förväntningsgap som är mer förekommande hos mindre klienter. Anledningen till varför denna 

typ av gap inte visar sig hos de större klienterna är tack vare att de bolagen ofta har 

revisionskommittéer som besitter rätt kunskaper och information. Det är en utmaning för de 
mindre bolagen att skaffa sig den kunskapen vilket gör det ännu viktigare att båda parterna 

upprätthåller kommunikationen mellan dem. 
 

6.2.3 Hur kan revisorns oberoende ställning påverkas av förväntningsgapet? 

 

Det är svårt att se om förväntningsgapet eller de problem som uppstår på grund av fenomenet 
har en direkt påverkan på oberoendet. Detta eftersom revisorns oberoende ställning är under 

konstant granskning. Att frekvent behöva pröva och bekräfta sitt oberoende gör att många 
situationer som skulle kunna komma att påverka oberoendet elimineras eller kan undanröjas 

innan de hunnit blivit ett problem.  

 
Dock hittades ett indirekt samband mellan förväntningsgapet och oberoende. 

Förväntningsgapet är som mest påtagligt vid mindre klienter och det är även där som 
vänskapshotet ofta visar sig. En anledning till att till exempel förväntningsgapen presenterade 

som prestationsgapet och bristfälliga standarder uppstår kan vara att relationen mellan revisor 

och klient är mer vänskaplig och att det därför anses vara okej att fråga om sådant som inte 
ingår i revisionsuppdraget. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens analys har det framkommit att de problem som uppstår på grund av 

förväntansgapet har liknande lösningar. Det handlar framförallt om att kommunicera bättre. 
Vad studien också har påträffat är att anledningen till varför förväntingsgapen uppstår från 

första början handlar om att klienterna inte har någon kännedom om professionen. Revisorerna 

trycker samtidigt på att kommunikationen och ett bra samarbete är viktigt. Varför uppstår det 
då fortfarande förväntningsgap? Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka 

förväntningsgapets uppkomst från klienternas sida och hur kommunikationen mellan revisor 
och klient uppfattas av klienten.  

 

Vad som också har varit intressant är att vänskapshotet är det hot som revisorerna närmar sig 
mest. Intervjupersonerna arbetar alla mot mindre klienter och det är också där de stöter på just 

vänskapshotet. Det är inte lika vanligt hos de större klienterna där obligatorisk byrårotation 
råder. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka om införskaffandet av 

obligatorisk byrårotation skulle förstärka oberoendet i små företag. 
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6.4 Studiens begränsningar 
 

Ett antal varningar bör noteras i denna studie. Den viktigaste begränsningen ligger i att antalet 

intervjupersoner är lägre än vad författarna ansett optimalt. Det gör att försiktighet måste 
påkallas vid tolkningen av studiens resultat. På grund av ett skiftande syfte är inte heller 

frågorna utformade efter det nuvarande syftet vilket kan påverka tillförlitligheten i de svar som 
erhållits. Studien har enbart undersökt fenomenet förväntningsgap från revisorernas sida. 

Studien är alltså inte en jämförande sådan, då hade klienternas perspektiv också behövts tas 

upp. 
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BILAGOR 
 

Bilaga A: Intervjuguide 
 
Formella frågor: 

1. Vill ni vara anonym?  

2. Om kompletterande information behövs, finns det möjlighet att kontakta er igen? 

3. Vi vill gärna spela in och transkribera hela intervjun, godkänner ni detta?  

4. När arbetet är färdigt, vill ni ha en kopia av det då? 

 

Vem intervjupersonen är: 

5. Hur länge har du arbetat med revisionsuppdrag?  

6. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor?  

7. Mot vilken typ av klienter arbetar du? 

 
Revision:  

8. Vad anser du är syftet med att genomföra en revision?  

9. Kan du berätta om vilka revisionstjänster ni erbjuder och hur dessa går till?  

10. Hur upplever du att klienterna förhåller sig till villkoren för revisionsuppdraget?  

 

Förväntningsgap:  

11. Hur upplever du förväntningsgapet?  

12. Uppstår det några problem på grund av förväntningsgapet? 

 
Oberoende:  

13. Hur skulle du förklara revisorns oberoende ställning?  

14. Vilka faktorer påverkar revisorns oberoende? 

15. Hur påverkas oberoendet av förväntningsgapet? 

16. Finns det något hotet mot revisorns oberoende ställning? 

 
Avslutande: 

17. Finns det något mer du vill berätta om?  

 
Följdfrågor: 

Kan du utveckla...?  

Vad menar du med…?  
Menar du att…?  

Som tidigare nämnt...  
Varför kommer det sig att… tror du? 


