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Sammanfattning 

Titel: Förväntningsgapet och dess existens 

Författare: Frida Johansson och Jenny Wärnevall 

Handledare: Mikael Johnson 

Ämne/Kurs:  Företagsekonomi/Kandidatuppsats 

Bakgrund: Aktiebolagslagen anger att aktiebolag i Sverige ska 

ha en eller flera revisorer. Revisorernas ansvar är att 

undersöka och rapportera om bolagets räkenskaper 

och förvaltningen av bolaget. Med tiden har reglerna 

ökat och till följd av detta har revisorerna fått allt 

mer ansvar. Detta har i sin tur lett till att klienternas 

förväntningar har ökat och skilda meningar om vad 

revisorns ansvar är har uppstått. Som ett resultat av 

dessa meningsskiljaktigheter uppstår ett 

förväntningsgap mellan revisor och klient. 

Syfte: Syftet med studien är att förklara den relation som 

finns mellan revisor och småföretag samt att skapa 

förståelse för förväntningsgapets existens. 

Problemfrågor:  Hur uppfattar småföretagare revisorns arbete? Vad 

är det som bidrar till att förväntningsgapet existerar? 

Metod:  Uppsatsens genomförande har skett med hjälp av 

kvalitativ datainsamling och öppna intervjuer. Detta 

för att få en så djup förståelse för problemet som 

möjligt. Intervjuerna har skett med fem revisorer 

och åtta småföretag. 

Slutsats:  Sammanfattningsvis påvisar studien förekomsten av 

ett förväntningsgap som till största delen grundar sig 

i deficient standards. Gapet beror på att klienterna är 

för dåligt informerade om vad revisorn gör och vad 

revision innebär.  



Abstract 

Titel:  The audit expectation gap and its existence 

Authors:  Frida Johansson and Jenny Wärnevall 

Advisor:  Mikael Johnson 

Subject/Course: Business Administration/Bachelor Thesis 

Background: The Swedish Companies Act states that companies 

in Sweden should have one or more auditors. 

Auditor’s responsibility is to investigate and report 

on the company’s financial statements and the 

management of the company. Increased regulations 

have led to higher responsibility of auditor’s. This in 

turn has led to increased expectations from the 

client’s and disagreements about the responsibilities 

of auditor’s. Because of these disagreements, an 

expectation gap arises between auditor and client. 

Purpose: The purpose of the study is to explain the 

relationship between auditor and small business, and 

to create an understanding of the expectation gap 

and its existence. 

Research questions: How do small business owners perceive the work of 

auditor’s? What contributes to the existence of the 

expectation gap? 

Method:  The implementation of the essay has been carried 

out using a qualitative collection of data and open 

interviews. This is the best way to get a deep 

understanding of the problem. The interviews took 

place with five auditors and eight small businesses. 

Conclusion:  In conclusion, our study demonstrates the existence 

of an expectation gap, in most part based on 

deficient standards. The gap depends on the lack of 

information about audit and what auditor’s do.  

http://tyda.se/search/perceive?w_lang=en
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Svenska företags verksamheter har under lång tid blivit granskade och det 

finns belägg som visar att regelbunden revision av företag utfördes redan i 

mitten av 1600-talet. Dock fanns inga personer som ägnade sig åt revision som 

en heltidssysselsättning förrän i slutet av 1800-talet (Wallerstedt 2009). 

1895 anges det för första gången i aktiebolagslagen att aktiebolag i Sverige ska 

ha en eller flera revisorer och att dessa ska väljas ut av aktieägarna på 

bolagsstämman. Det var revisorernas ansvar att undersöka och rapportera om 

bolagets räkenskaper och förvaltningen av bolaget. När detta genomfördes 

fanns inga bestämmelser om revisorernas yrkeskvalifikationer utan revisorerna 

var oftast respekterade personer som utsetts eftersom de hade goda kontakter 

med ledningen eller huvudägaren i företaget (Wallerstedt 2001). 

På grund av en ökning av regler i samhället och en ökad tilltro från klienterna 

har revisorerna fått allt större ansvar. Detta har bidragit till att förväntningarna 

på revisorerna har ökat och skilda meningar i vad som egentligen är en 

revisors ansvar har uppstått (Branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare [FAR] 1994).  

”Många kanske tror att revision är att bara stämma av siffror. Andra har för sig att 

revisorn sköter bokföringen. Några tror att en revisor i första hand sysslar med råd om 

skatter och deklarationer” (FAR 1992 s. 5). 

Dessa skilda uppfattningar om vad revision innebär har medfört att luckor 

uppstått mellan revisorer och dess klienter. Dessa luckor uttrycktes för första 

gången av Liggio (1974) som gav det namnet förväntningsgap. Detta har sedan 

dess varit ett diskuterat område inom revision (Liggio 1974 ; Porter 1993).  

Denna uppsats inriktar sig på förväntningsgapet mellan revisor och 

småföretagare. För att klassas som småföretag ska enlig Årsredovisningslagen 

[ÅRL] (SFS 1995:1554) mer än ett av följande kriterier uppfyllas: 

 Antalet anställda är mindre än 50 stycken 

 Balansomslutningen uppgår till mindre än 40 miljoner kronor 

 Nettoomsättningen uppgår till mindre än 80 miljoner kronor 
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1.2. Problemdiskussion  

Det kan lätt uppstå situationer då småföretagare behöver råd från sin revisor. 

Meyer (2010) hävdar att det är naturligt att ta upp affärsmässiga frågor med 

företagets revisor. Han menar att med småföretagares kunskapsnivå och brist 

på motivation måste en revisor användas. Därför ställs ibland revisorer inför 

situationer där de blir tvugna att utföra arbetsuppgifter utanför sina 

ansvarsområden. Det kan exempelvis vara då klienten  kommer på möten hos 

revisorn och har frågor som rör verksamhetsutveckling eller andra frågor som 

en redovisningskonsult skulle kunna ge ett bättre svar på (Meyer 2010). 

Oftast har inte de mindre företagen tid att sitta ned och titta igenom hur 

företaget ska kunna utvecklas till att bli bättre. Det kan komma upp en fråga 

ibland, och då händer det ofta att denna fråga tas med till revisorn när 

revisionen ska genomföras (Meyer 2010). 

Det skapas ett förväntningsgap mellan revisorn och revisorns klienter då 

klienterna inte upplever att de fått det som de har förväntat sig. Detta grundar 

sig många gånger i att klienterna för höga förväntningar på revisor eller så är 

informationen om vad revision innebär inte tillräckligt tydlig (Porter 1993). 

Revisorer, inte alla men många, menar att detta förväntningsgap uppstår på 

grund av brist på utbildning (Carrington 2010). Carrington (2010) menar att 

problemet grundar sig i att branschen inte är tillräckligt tydlig med vad en 

revisor får göra och att det gäller att upplysa klienterna om detta. Enligt 

Johansson et al. (2005) är det revisorerna som då får handskas med detta 

dilemma. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och förklara det förväntningsgap som 

uppstår mellan revisor och småföretag samt skapa förståelse för dess existens. 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 Hur uppfattar småföretagare revisorns arbete? 

 Vad är det som bidrar till att förväntningsgapet existerar? 

Trots att mycket forskning finns inom detta område skapar verklighet ändå en 

bild av att ämnet är relativt outforskat. På grund av detta anses problemet vara 

i huvudsak praktiskt, då det är den biten som behöver utvecklas. 
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2. Metod 

2.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Denna uppsats är genomförd med en kvalitativ metod. Denna ansats har valts 

eftersom det finns ett intresse från skribenterna att få en djupare och klarare 

helhetsbild av förväntningsgapet mellan revisorer och klienter.  

En kvantitativ metod ger inte den helhetsbild som här eftersträvas utan i stället 

en överskådlig bild av variabler som sedan kan omvandlas till tal. Med den 

kvantitativa metoden kan således respondenterna inte framföra egna 

kommentarer inom området och viktig information kan därför gå förlorad 

(Jacobsen 2002). 

Den kvalitativa metoden har även valts eftersom den har en fördel att vara 

mer flexibel än den kvantitativa metoden. Detta innebär att 

undersökningsprocessen kan ändras under tidens gång. Utgångspunkten är 

från början problemställningen, men den kan ändras efterhand då mer 

information och kunskap om ämnet fås. Data analyseras efterhand som den 

samlas in, vilket påverkar den fortsatta insamlingen. Det finns trots detta ett 

vanligt angreppssätt genom processen, nämligen att gå från problemställningen 

via utformningen av uppläggningen, vidare till datauppsamlingen och slutligen 

analysen (Jacobsen 2002). 

Denna uppsats har följt den ovannämnda processen. Den inleddes med att 

hitta ett företagsekonomiskt problem som var möjligt att studera. Därefter 

bestämmdes metoden som skulle användas och sedan har datainsamlingen 

skett. När datat var tillräckligt analyserades detta och slutsatser har 

framkommit. 

2.2. Val av kvalitativ datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett med individuella intervjuer som valdes att 

semistruktureras. Denna struktur valdes eftersom den anses av Jacobsen 

(2002) ge den mest relevanta och tillförlitliga informationen. Gruppintervjuer 

valdes bort eftersom de enligt Jacobsen (2002) kan påverka de medverkande 

respondenternas svar och det kan leda till att trovärdigheten i materialet 

sjunker. 
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2.3. Intervjuer 

Intervjuer har skett med fem revisorer och åtta småföretag. Det som har varit 

av intresse i intervjuerna är hur det gap, som uppstår mellan vad revisorn får 

göra och vad klienten vill att revisorn ska göra, uppfattas och hanteras mellan 

de olika parterna.  

Det finns olika sätt för hur en intervju kan vara strukturerad. En intervju kan 

vara helt strukturerad, semi- eller halvstrukturerad och helt ostrukturerad. Den 

strukturerade intervjun har ett detaljerat formulär med frågor som ska besvaras 

av respondenten och ger mycket liten möjlighet att följa upp intressanta svar. 

Den semi- eller halvstrukturerade intervjun är friare men innefattar 

förutbestämda diskussionsfrågor som respondenten ska gå igenom. Den 

ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal där respondenten 

diskuterar om intervjuns ämne helt fritt (Eliasson 2010). 

Eftersom uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats krävs det att en 

djupare insikt i ämnet fås och därför har semisstrukturerade intervjuer valts. 

Respondenterna får diskutera fritt men efter vissa utvalda frågor. Med andra 

ord har respondenterna styrts in på de frågor som måste bli diskuterade för att 

uppsatsens syfte ska bli uppfyllt. Skribenterna har haft ett dokument med 

frågor som de har haft som grund medan respondenterna har fått prata fritt 

om det ämne som frågan omfattar. 

Insamlingen av empiri inleddes med att potentiella respondenter kontaktades 

och det bokades ett möten för intervjuer. Tyvärr blev urvalet av företag större 

än revisorer eftersom det var svårt att få revisorer att ställa upp på intervju 

inom uppsatsens tidsram. De företag som intervjuades är alla småföretag och 

har högst fem anställda. Företagen valdes ut i syfte att sprida respondenterna 

över Värmland och över olika brancher. De revisorerna som valdes ut är de 

som har koppling till företagen. 

Alla intervjuer har skett ansikte mot ansikte och har även spelats in på ljudfil 

av båda skribenterna eftersom det då bereds möjlighet att gå tillbaka och 

verkligen fånga upp vad som diskuterats under intervjuns gång. I och med att 

intervjuerna spelades in kunde fokus läggas på att få respondenterna att 

diskutera djupare och ställa rätt frågor istället för att se till att all information 

uppfattades. Att spela in minskar även risken som enligt Jacobsen (2002) finns 

i att information ofta passerar obemärkt förbi de som intervjuar. Intervjuerna 

har skett på de ställen som respondenterna själva har valt eftersom det då 
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lättare skapas en personlig kontakt och respondenterna känner sig tryggare i 

att prata om mer känsliga ämnen. Informationen blir även mer trovärdig då 

respondenterna oftare håller sig till sanningen om de själva får välja miljö 

(Jacobsen 2002). 

2.4. Primär- och sekundärdata 

Primärdata är den information som samlas in för analys och kontrollerar hela 

undersökningsprocessen (Eliasson 2010). Enligt Jacobsen (2002) kan 

primärdata ta form i intervjuer, observationer och frågeformulär. Sekundärdata 

är enligt Eliasson (2010) information som ursprungligen har samlats in och 

analyserats av andra. Detta kan ställa till problem då den ursprungliga 

insamlingen har gjorts med ett annat syfte än det som informationen ska 

användas till i denna uppsats (Eliasson 2010). Därför har denna uppsats valts 

att baseras på primärdata eftersom det ger en högre trovärdighet i jämförelse 

med om sekundärdata hade använts. Teorin däremot har samlats in med hjälp 

av sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar och böcker inom området. 

2.5. Trovärdighetsdiskussion 

Informationen som finns i uppsatsen måste vara giltig, tillförlitlig och 

trovärdig (Jacobsen 2002). Ejvegård (2009) menar att det som önskas 

undersökas verkligen blir undersökt och Jacobsen (2002) anser att det som 

undersöks ska vara relevant och gälla för fler individer. Tillförlitlighet och 

trovärdighet anger att undersökningen går att lita på, det vill säga, den ska vara 

genomförd på ett sätt som väcker tillit och den får inte heller innehålla 

uppenbara mätfel (Jacobsen 2002). 

Uppsatsens teoriavsnitt är uppbyggd med mestadels vetenskapliga artiklar men 

även med hjälp av böcker inom det aktuella ämnet. Skribenterna till uppsatsen 

har strävat efter att använda vetenskapliga artiklar i så stor utsträckning som 

möjligt och därför anses den teoretiska referensramen vara tillförlitlig och 

trovärdig eftersom de vetenskapliga artiklarna har granskats av flera forskare. 

Empirin som har samlats in till uppsatsen anses även den vara trovärdig då 

den har gjorts av skribenterna till uppsatsen. Eftersom skribenterna har 

genomfört datainsamlingen själva kan de även vara säkra på att den empiri 

som finns i uppsatsen är insamlad på ett korrekt sätt. Den är även insamlad för 

uppsatsens syfte och inte för något annat syfte. Empirin blir därför primärdata 

och är bättre än sekundärdata (Ejvegård 2009). 
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Nästa avsnitt, analysen, är baserad på den teori och empiri som har 

presenterats i uppsatsen och i och med att dessa avsnitt anses trovärdiga blir 

också analysen trovärdig i sin helhet. Slutsatsen anses även den som trovärdig 

eftersom den baseras på tidigare insamlat och använt material och data. 

Alla källor som används måste undersökas och testas på sin tillförlitlighet 

enligt Ejvegård (2009). De vetenskapliga artiklar som har används har 

granskats av andra forskare och är på så vis relevanta och tillförlitliga. 

En av nackdelarna med att använda en kvalitativ metod är att antalet 

respondenter kraftigt minskas. Det är också tidskrävande och det kan vara 

svårt att behandla en stor mängd ord. Detta kan också medföra problem då 

respondenterna i många fall inte kan representera allmänheten på ett 

tillförlitligt sätt. Som följd av detta kan ett så kallat generaliseringsproblem 

uppstå, vilket innebär att resultatet av studien inte alltid går att tillämpa. Dock 

ger en kvalitativ metod mer detaljer och unika uppgifter vilket i denna uppsats 

värdesätts (Jacobsen 2002). 

På grund av att denna studie är en kandidatuppsats och ska slutföras inom en 

begränsad tid har antalet respondenter reducerats till ett hanterbart antal. Detta 

kan leda till att svaren som erhålls inte kan representera hela populationen 

(Agresti & Franklin 2012). För att få ett så brett urval som möjligt har 

respondenter inom olika branscher och med olika storlek valts. 

Intervjuerna som genomfördes spelades in för att eliminera risken för 

informationsbortfall och missuppfattningar samt för att ge möjligheten att gå 

tillbaka och lyssna av intervjuerna igen. Det finns även en möjlighet att citera 

respondenterna korrekt, och inte bara på ett ungefär av vad de har sagt, om 

intervjun finns inspelad. Dock kan skribenterna ha påverkat respondenten att 

svara på ett visst sätt och då påverkar det intervjuernas tillförlitlighet. 

En sak som skribenterna upplevde under intervjuernas gång, och då med 

företagens intervjuer, var att de hade svårt att veta skillnaden på redovisnings- 

och revisionsbyrå. Detta kan ha lett till att de svar som erhållits inte är korrekta 

då respondenterna kan ha pratat om en annan sak än vad som var syftet. 

Då uppsatsens genomförande börjar med att skribenterna har bildat sig en 

uppfattning om ämnet med hjälp av teori från tidigare forskare kan det uppstå 

problem när intervjuerna genomförs. Skribenterna kan tendera att bara leta 

efter den information som överensstämmer med den teori som redan finns 

(Jacobsen 2002). Detta leder till att viktig information kan gå förlorad. 
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2.6. Fördelning av arbetet 

Uppsatsens arbete har fördelats i samma omfattning mellan skribenterna. 

Insamlandet av både teori och empiri har skett tillsammans och båda 

skribenterna har varit delaktiga i beslut som har tagits gällande uppsatsens 

innehåll. Arbetet har skett med båda skribenterna närvarande på samma ställe 

eller hemifrån med uppkoppling via skype. Tack vare detta kan uppsatsen ses 

som ömsesidigt utförd. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Revisorns arbete ur småföretagares perspektiv 

3.1.1. Förtroende och kontroll 

Power (1997) beskriver förhållandet mellan förtroende och kontroll mellan 

individer. Han illustrerar två bilder av samhället, där den ena är en perfekt 

värld, där alla litar på varandra, och den andra är en värld där förtroende inte 

existerar och kontrollen är total. I den förstnämna är förtroendet så starkt att 

inget kan rubba det, även om det finns anledning till detta.  I det senare 

scenariot menar Power (1997) att det inte skulle vara möjligt att lära sig av 

erfarenheterna. Ett visst mått av övervakning och kontroll är därför 

nödvändigt för ett fungerande samhälle. Det handlar om att hitta balansen 

mellan förtroende och kontroll (Power 1997). 

För att revisorn ska kunna ge bekräftelse av sina handlingar måste någon sorts 

relation finnas mellan parterna. Ansvarsrelationen måste även vara så komplex 

så att klienten kan vara distanserad från revisorns agerande och oförmögen att 

personligen verifiera dem (Power 1997). För att denna relation ska kunna 

fungera och revisionen ska kunna utföras på ett effektivt sätt krävs förtroende 

mellan parterna (Rennie et al. 2010). 

Rennie et al. (2010) menar att de finns faktorer som påverkar detta förtroende 

och att medvetenhet om dessa gynnar relationen mellan revisor och klient. 

Förtroendet är beroende av graden av öppenhet för kommunikation, granden 

av meningsskiljaktigheter och längden av arbetet tillsammans (Rennie et al. 

2010). 

Ett förtroende är enligt Luhmann (1979) refererad i Tomkins (2001) något 

som innebär att det finns förtroende för att förväntningar kommer att 

förverkligas. Tillit existerar och är nödvändigt i alla situationer och ett 

antagande om en funktionell kontinuitet som alla individer är vana vid 

(Luhmann 1979 refererad i Tomkins 2001). Förtroende gör det möjligt att fritt 

agera utan att försöka bearbeta mer information än vad som är tänkbart. Att 

lita på någon gör det möjligt att agera så som osäkerheten reducerats även om 

den verkliga osäkerheten egentligen inte gjort det (Tomkins 2001). Tomkins 

(2001) definierar ett förtroende som: 

The adoption of a belief by one party in a relationship that the other 

party will not act against his or her interests, where this belief is held 
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without undue doubt or suspicion and in the absence of detailed 

information about the actions of that other party (Tomkins 2001, s. 

165). 

Wicks, Berman och Jones (1999) hävdar att den handlar om att hitta den 

optimala nivån av förtroende när det gäller affärsrelationer. En allt för 

distanserad relation medför att den upplevda osäkerheten tilltar vilket i sin tur 

ökar behovet av information och kontroll (Power 1997). 

3.1.2. Revisionsprocessen 

Det första steget i revisionsprocessen enligt Popa och Toma (2009) är audit 

initiating vilket innebär att en ledare för revisionsgruppen ska utses och mål och 

syfte för revisionen ska definieras. Revisionens genomförbarhet ska också 

fastställas, den första kontakten med revisionsklienten ska etableras och det 

ska undersökas om revisionsgruppens val är gjorda med hänsyn till dess 

professionella behörighet. Andra steget i revisionsprocessen är document analysis 

och innefattar verksamheten där revisorn inhämtar revisionsbevis hos klienten. 

Detta genomförs med hjälp av officiella papper och tidigare revisionsrapporter 

(Popa & Toma 2009). 

 
Fritt från revisionsprocessen av Popa och Toma (2009). 

Nästa steg i revisionsprocessen heter preparing the audit activities on site och 

innebär att revisorn ska förbereda revisionsplanen, tilldela aktiviteter inom 

revisionsgruppen och förbereda dokumentering av revisionen. I det fjärde 

steget carrying out the audit on site inträffar det första mötet med klienten och 

kommunikationen under revisionen sker. Revisorn samlar även in information 

och kontrollerar denna. Det avslutande mötet med klienten sker som det sista 

momentet i detta steg (Popa & Toma 2009). 

Preparation, approval and distribution of the audit report representerar nästa steg i 

revisionsprocessen och innehåller en förberedelse av revisionsberättelsen som 

följs av ett godkännande. Följande steg audit process closing innebär att revisionen 

avslutas när verksamheten når upp till de krav som finns och 

revisionsberättelsen godkänns. Det avslutande steget follow-up audit innebär att 
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eventuella fel och brister som revisorn har hittat ska följas upp. Klienten ska 

rätta till dessa och rapportera till revisorn (Popa & Toma 2009). 

Revisionsprocessen i sin helhet leds av revisorer med hög yrkes- och 

kunskapskompetens inom området. De ska följa de normer, riktlinjer, 

förfaranden och lagar som finns för att bedöma informationen. Standarderna 

innebär en noggrannhet när revisionsprocessens olika steg ska utföras och 

organiseras (Popa & Toma 2009). 

Forskning har visat att de klienter som har större förståelse för revision lägger 

mindre ansvar på revisorer och de med mindre förståelse mer. Detta visar att 

storleksskillnader i förväntningarna beror mycket på vilka kunskaper och 

erfarenheter som finns hos klitenterna (Bailey et al. 1983; Humphrey et al. 

1993; Manson & Zaman 2001). 

Likaså Gay et al. (1997) rapporterade att klienter med stor erfarenhet från 

näringslivet hade lägre förväntningar på revisorerna och deras uppfattningar 

var mer i linje med vad revisorernas ansvar egentligen är, i jämförelse med de 

mindre erfarna.  

3.2. Orsaker till förväntningsgapets existens 

3.2.1. Förväntningsgapet 

Litteratur inom området revision har beskrivit och påvisat förekomsten av ett 

förväntningsgap. Gapet anses av Guy et al. (1993) refererad i Hassink et al. 

(2009) uppstå då klienten har förväntningar på revisorn som går bortom de 

gränser som ges av lagar och rekommendationer. Inom revisionsbranschen 

uppstår ofta missuppfattningar, då klienten förväntar sig att revisorn 

exempelvis ska, med absolut säkerhet, ange riktigheten i ett företags finansiella 

rapporter. Genom att kartlägga klientens förväntningar på den roll revisorn 

har skulle detta gap kunna minskas och som följd av detta även förbättra 

yrkets image (Guy et al. 1993 refererad i Hassink et al. 2009). 

Liggio (1974) menar att gapet beror på att revisorn och klienten förväntar sig 

olika saker utav revisionen. Liggio (1974) var även först med att benämna 

begreppet förväntningsgap och definierade det som: 

A factor of levels of expected performance as envisioned both by the 
independent accountant and by the user of financial statements. The 
difference between these levels of expected performance is the expectation 
gap (Liggio 1974, s. 27). 
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År 1978 förlängdes definitionen ytterligare av Commission on Auditor’s 

Responsibilities [CAR] (1977) till att även ta hänsyn till vad klienten förväntar 

eller behöver och vad revisorer kan och bör rimligtvis förväntas att 

åstadkomma. 

Porter (1993) ansåg dock ändå att dessa två definitioner var alldeles för snäva 

och har expanderat teorin ännu ett steg. Hon menar att gapet i stället borde 

kallas: 

The audit expectation-performance gap, be defined as the gap between 

society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived 

by society (Porter 1993, s. 50). 

Med andra ord uppstår gapet då klienten inte uppfattar att denne fått det som 

förväntats. Detta kan grunda sig i ett flertal olika orsaker vilka kommer 

förklaras nedan med hjälp av figuren på sidan 13 (Porter 1993). 

Gapet är skillnaden mellan de olika förväntade resultaten hos den oberoende 

revisorn och användaren av de finansiella rapporterna. Med andra ord kan det 

förklaras som skillnaden mellan vad klienterna anser att revisorernas ansvar är 

och vad revisorerna anser att deras ansvar består av (Guy et al. 1993 refererad i 

Hassink et al. 2009). 

Porter (1993) föreslog en mer förfinad struktur över vad ett förväntningsgap 

är vilken visas i figuren nedan. 

 

 
 

Förväntningsgapet enligt Porter (1993). 

Performance gap förklaras enligt Porter (1993) som gapet mellan vad klienter 

rimligen förväntar revisorer att utföra och vad de uppfattar att de fått ut av 

revisionen. Detta gap kan delas upp i två olika delar, deficient standards och 

deficient performance (Porter 1993). 



14 

 

Deficient standards är ett gap mellan de arbetsuppgifter som rimligen kan 

förväntas utföras av revisorer och revisorernas befintliga uppgifter enligt lagar 

och standarder (Porter 1993). Guy et al. (1993) refererad i Hassink et al. (2009) 

håller med Porter (1993) om att ett förväntningsgap kan uppstå på grund av 

deficient standards. De hävdar att detta uppstår när förväntningarna inte går i 

linje med befintliga revisionsstandarder. 

Deficient performance är ett gap mellan de arbetsuppgifter som revisorerna 

har enligt lagar och rekommendationer, och vad klienterna uppfattar att 

revisorn faktiskt presterar. Ett sådant gap uppstår om revisorn utför ett 

bristfälligt arbete vid revisionens genomförande (Porter 1993). 

Porter (1993) menar också att det finns ett resonableness gap vilket beskrivs som 

det gap mellan vad klienterna förväntar sig att revisorerna ska åstadkomma 

och vad de rimligen kan förväntas åstadkomma. Det finns där något som 

kallas unreasonable expectations, vilket är en benämning på de situationer där 

klienten förväntar sig för mycket av revisorn (Porter 1993). 

Förväntningsgapet definieras alltså som den klyfta som uppstår mellan 

klientens förväntningar på revisorn och klientens uppfattning om dennes 

arbete. Denna definition accepterar därmed en möjlighet av orimliga 

förväntningar från klienterna och dålig prestanda av revisorerna (Porter 1993). 

Även Öhman (2006) har gjort ett försök till att definiera förväntningsgapet. 

Han menar att det handlar om en diskrepans mellan vad klienterna och 

revisorer uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt. Han utgår 

från att parternas uppfattningar ska ställas mot varandra och att det kan röra 

sig om både vad revisorer ägnar och ska ägna sig åt (Öhman 2006). Med andra 

ord så delar Öhman (2006) inte Porters (1993) uppfattning om att 

diskussionen kan styras av ett system av lagar, regler, rekommendationer och 

riktlinjer. 

3.2.2. Informationsasymmetri 

Icke revisionsbetingade tjänster anses av Nam och Ronen (2012) minska den 

kvalitet som finns i de finansiella rapporterna. Dessutom anses det att icke 

revisionsbetingande tjänster kan medföra att revisorn uppfattas som beroende 

och därför ökar informationsriskerna även om det inte har någon inverkan på 

kvaliteten av de finansiella rapporterna (Nam & Ronen 2012).  
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Som tidigare nämnts menar Rennie et al. (2010) att begränsad öppenhet är en 

faktor som påverkar förtroendet mellan individer. Vidare anser Liu och Lai 

(2012) att denna begränsning kan leda till informationsasymmetrier och 

fortsätter med att förklara att denna asymmetri kommer att leda till en 

efterfrågan på revisorer med hög kvalitet. Detta stöds också av Wallace (2004) 

då han hävdar att revision av hög kvalitet minskar asymmetrin mellan parterna. 

På sådant vis minskar asymmetrins kostnader av revisorns kvalitet genom att 

tillhandahålla ett sätt att förmedla trovärdighet i det redovisade materialet (Liu 

& Lai 2012).  

Som nämnts tidigare menar Porter (1993) att det kan uppstå luckor då orimliga 

förväntningar från klienterna och dålig prestanda av revisorerna existerar. 

Detta kan dock begränsas genom att förtydliga vad klienterna kan förvänta sig 

av revisorerna (Porter 1993).  

Studier gjorda av Datar et al. (1991), DeFond (1992), Firth och Smith (1992), 

Francis och Wilson (1988) och Titman och Trueman (1986) visar att 

redovisning kan spela en roll i att minska informationsasymmetrin genom att 

förbättra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Om informationen kan 

förbättras i de finansiella rapporterna, genom att göra den lättare att förstå, har 

den samma effekt som utbildning har på förväntningsgapet, vilket kommer 

nämnas i senare kapitel. I och med att informationen blir mera lättförstådd 

möjliggör det för gapet att blir mindre, då klientens uppfattning om revisorns 

arbete mer går i linje med vad revisors faktiskt gör, som Gay et al. (1997) 

hävdar.  

3.2.3. Kunskap 

Forskare och yrkesorganisationer har föreslagit olika tillvägagångssätt i ett 

försök att minska förväntningsgapet (Koh & Woo 1998). Ett flertal studier har 

genomförts med syfte att undersöka om förväntningsgapet kan minskas om 

användarna av de finansiella rapporterna har större förståelse för revisionen 

(Gold et al. 2012). 

Fadzly och Ahmad (2004) och Siddiqui et al. (2009) kom fram till att 

utbildning har inverkan på i vilken utsträckning förväntningsgapet existerar. 

Även Koh och Woo (1998) har funnit bevis på att klienternas kunskap 

påverkar förväntningsgapets storlek.  

På samma sätt fann Epstein och Geiger (1994) att de mer utbildade klienterna 

var mindre benägna att kräva en hög försäkran från revisorn. Därför föreslog 
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de att öka klienternas medvetenhet om begränsningar på revisionen som ett 

sätt att försöka minska förväntningsgapet. 

I problemdiskussionen nämndes det lite kort att Carrington (2010) anser att 

det är information som behövs för att förväntningsgapet ska minska. Då han 

får stöd från andra forskare tyder detta på att utbildning och kunskap verkligen 

är en viktig pusselbit i försöket att reducera förväntningsgapet.  
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4. Empiri 

4.1. Företagspresentation 

Nedan följer en beskrivning av varje företag som medverkat i intervjuerna. 

Företagen är av olika storlek och form, både enskilda firmor och aktiebolag. 

Urvalet har gjorts med hänsyn till att de ska verka inom olika branscher och 

områden. Respondenterna har valt att vara anonyma och därför framgår inga 

namn på företagen. 

 Företag 1 är ett aktiebolag som är verksamt inom frisörbranschen. Det startades 
för 3 år sedan och har nu 1 anställd.  

 Företag 2 är ett aktiebolag som är verksamt inom hästbranschen och säljer 
ridsportutrustning. Företaget har 2 ägare. 

 Företag 3 är ett familjeägt aktiebolag inom cafébranschen. Företaget har varit 
verksamt i 5 år. 

 Företag 4 är en enskild firma som bedriver verksamhet inom ur- och 
smyckesbranchen. Företaget har ägts i 31 år av nuvarande ägare och har 2 
anställda och en urmakare. 

 Företag 5 är ett aktiebolag som jobbar med sport och mode. Butiken har funnits 
i 19 år och har 4,5 anställda på årsbasis. 

 Företag 6 är ett aktiebolag som bedriver en skohandel. Företaget har funnits 
sedan 1986 och nuvarande ägare har ägt företaget sedan 2007. 

 Företag 7 är ett aktiebolag som säljer skor och nuvarande ägare har haft 
företaget i 6 år. 

 Företag 8 är en enskild firma inom hälsobranschen. Firman har funnits i 13 år. 

4.2. Revisorspresentation 

Här nedan presenteras de revisorer som varit medverkande i uppsatsen. Då 

det fanns en önskan från revisorernas sida om att vara anonyma anges därför 

inga namn. 

 Revisor 1 är snart 70 år har bedrivit rörelse med bokföring, redovisning och 
revision i över 50 år. Han är inte auktoriserad revisor men godkänd (”på det 
gamla sättet”). Hans kunder består av både handelsbolag och aktiebolag.  

 Revisor 2 har arbetat på en av ”the big five” sedan 1998 och varit auktoriserad 
revisor sedan 2004. Innan det var han godkänd revisor sedan 2002. Han arbetar 
med allt från enmanskonsulter till internationella företag.  

 Revisor 3 har arbetat på en av ”the big five” sedan 1997 och varit påskrivande 
revisor i 10 år. Hon arbetar inte bara med sina egna uppdrag utan även som 
revisionskoordinator. 

 Revisor 4 arbetar på en av ”the big five”  sedan 2007 och blev godkänd 2011. 
Han har i nuläget 12 klienter. 
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 Revisor 5 är en auktoriserad revisor som har arbetat inom branschen länge. Han 
arbetar i nuläget på en mindre revisionsbyrå som han startade tillsammans med 
fyra andra i november 2011. De har arbetat på en av ”the big five” förut men 
bestämde sig för att starta eget. 

4.3. Sammanställning av data 

4.3.1. Revisorns arbete ur småföretagares perspektiv 

För att klienten ska kunna få en uppfattning om vad revisorn gör krävs det att 

företagen träffar sin revisor och ser hur denne utför sitt arbete. De företag 

som intervjuats träffar sina revisorer olika mycket, allt från en gång i månaden 

till en gång om året. Även om antalet möten varierar mellan företagen tyckte 

ändå alla att de hade en bra uppfattning om vad som var revisorns 

ansvarområden. De flesta men inte alla visste att en revisor genomför en 

granskning av bokslutet. 

Jag skulle tro att han gör det som skattemyndigheten vill att han ska 

göra. Kontrolleras någonting så är det han som står till svars för det. Så 

har jag förstått det, är nått fel får han ta på sig det (Företag 7). 

För att undersöka detta från flera håll frågades revisorerna hur de såg på sina 

ansvarsområden. De hade alla en mycket klar bild av vad de hade för ansvar 

och ingen respondent stack ut med sina svar utan de var alla överens om att de 

har ett stort ansvar. Det framgick att International Standards on Auditing 

[ISA] var väldigt viktig att rätta sig efter. De poängterade också att de är valda 

av kunden och måste rätta sig efter dem. Det gäller att tillfredställa kunden på 

ett sätt som samtidigt går i linje med lagar och regler. Det måste alltså finnas 

en balans däremellan, precis som mellan förtroende och kontroll. 

Som vald revisor så har jag till uppgift att kontrollera företaget, den 

förvaltning de har, hur de driver företaget, att de betalar skatter och 

sköter sig i alla de avseendena (Revisor 5). 

Vidare frågades revisorerna om klienten upplevs ha en bra uppfattning om 

ansvarområdena eller om det är vanligt att de har orimliga förväntningar och 

ber om mer än vad som går inom ramen för vad som får göras. Vid diskussion 

kring frågan var det två saker som hade relativt stor inverkan, nämligen 

storleken på företaget och företagets tidigare erfarenheter av revision. Mindre 

företag upplevs ha en högre grad av ovetande i jämförelse med större företag. 

Om företaget haft revisor innan har också betydelse då kunskap inom området 

anses öka i takt med åren som företaget haft revisor. Respondenternas svar 
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vittnar även om vissa gränsdragningsproblem mellan revisor och 

redovisningskonsult vilket kan ge upphov till ett förväntningsgap. 

De mindre företagen behöver inte ha revisor men de tror kanske att de 

har det även om de bara har en redovisningskonsult (Revisor 4). 

Det borde inte vara någon överraskning vad jag gör för vi har gjort 

samma sak i flera år (Revisor 2). 

En följdfråga ställdes om huruvida kunden upplevs ha uppfattning om vad 

revision i sig innebär. Diskussionen kring detta resulterade i påståendet att 

kunden inte hade det intresset som krävs för att förstå innebörden. Revisors 4 

hävdar att det alltid finns kunder som vet vad revision innebär men i det stora 

hela är det få som läser revisionsberättelse och ser vad det mynnar ut i. 

Det råder delade meningar om vad revision innebär mellan företagen. 

Majoriteten menar att revision innebär att revisorn går igenom alla papper och 

ser till att allt ser rätt och riktigt ut, dock anser några av företagen att de inte 

har en aning om vad revision är utan överlåter det på sin redovisningskonsult. 

Ingen av de intervjuade företagen nämner revisionsberättelsen vilket faktiskt är 

den del som revisionen utmynnar i. 

Alla företag  var överens om att arbetet som genomförs av revisorn uppfattas 

som korrekt men ingen var säker på att det verkligen var så. Det är som 

småföretagare svårt att veta om revisorns arbete är riktigt utfört och då det 

inte finns bevis på detta.  

Jag tycker att min revisor är duktig och hänger med men man får nog i 

varje bransch vara på sin vakt och hänga med själv. Under åren så får 

man en större förståelse för vad som faktiskt görs (Företag 8). 

Eftersom företagen hade uttryckt sig om att de inte var säkra på att det arbete 

som utfördes var korrekt, ställdes frågan om revisorerna upplevde att klienten 

hade svårt att förstå det arbete som genomförs. Merparten av revisorerna 

hävdade att det kunde uppstå problem då klienten ofta har svårt att ta till sig 

det som görs vid en revision. De menar att det inte alltid är uppenbart för 

klienten och det är en pedagogisk uppgift att förklara. Revisor 1 upplevde inte 

alls att det var något problem eftersom klienterna oftast var intresserade av det 

som påverkar dem.  

Har man en ekonomichef så har de en bra kunskapsbas att stå på men 

pratar man med någon annan ute i organisationen så har de kanske inte 
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alltid ekonomibakgrunden och då är det svårt att förklara. Man får 

försöka anpassa nivån efter vem man pratar med (Revisor 4). 

Revisorns arbete kan även uppfattas olika beroende på hur det ser ut från gång 

till gång. Dock menar de flesta företagen som intervjuats att avvikelser i 

revisorns arbete, så som bristande prestationer inte påverkar arbetet. Några 

företag hade ingen uppfattning om hur de skulle hantera det eftersom 

avvikelser aldrig förekommit medan andra företag trodde att de skulle reagera 

mer om avvikelser skulle uppstå. 

Jag skulle bli upprörd om han gjorde fel eftersom jag betalar för en 

tjänst. Man blir missnöjd om inte tjänsten utförs rätt (Företag 1). 

Under intervjuernas gång har det framkommit att det från merparten av 

företagen inte finns en önskan att kunna påverka revisorn i sitt arbete och då 

menas det mest att förändra revisorns arbetssätt. Större delen av företagen 

menar att de betalar för en tjänst och förväntar sig att den ska bli korrekt 

utförd. 

4.3.2. Orsaker till förväntningsgapets existens 

För att inte företagen ska bygga upp förväntningar på revisorn som är orimliga 

krävs det att företagen får information om vad revisionsuppdraget innebär. Då 

ämnet diskuterades med företagen framkom det att  denna information inte 

alltid är så tydlig. Revisorerna å andra sidan ansåg att tillräcklig information ges 

till klienterna. De var också överens om att kunskap inom området är något 

som växer fram med tiden. Alla information ges inte direkt utan successivt.  

Företagen frågades också om den informationen som finns tillgänglig från 

revisorn anses tillräcklig, och alla företag förutom ett var överens om att de 

hade fått tillräckligt med information. De som inte höll med i den åsikten var 

de som tyckte att de själva hade ansvaret att ta reda på den information som 

krävdes och tyckte då inte att de kunde avgöra om informationen var 

tillräcklig. Företagen var också överens om att de skulle kräva mer om de hade 

mer information och kunskap om revisorns arbete. Som det såg ut nu hade 

ingen av företagens ägare någon ekonomiutbildning eller tillräckligt med tid 

och intresse för att ta reda på vilken för information de kunde kräva av 

revisorn. 

Jag litar på min revisor och så länge det går bra vet man inte om man 

saknar något. Sen är det en fråga om man kan ta till sig det revisorn 
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säger, man måste förstå vad det betyder också. Skulle jag själv vara 

ekonom så skulle jag säkert ställa högre krav (Företag 3). 

Revisor 3 nämnde att informationsförmedlingen till företagen kan se olika ut 

beroende på hur länge de haft sitt företag och en revisor. Hon menade att det 

kanske inte är givet första, andra eller tredje året vad som kan krävas och vad 

som gäller men att det ofta växer fram med tiden. Därför ställdes företagen 

frågan om huruvida deras förväntningar förändrats över tid. Svaret blev dock 

att ingen av företagen tyckte att förväntningarna hade förändrats. 

Vidare diskuterades vem som ansågs ansvarig att tillhandahålla denna 

information. De flesta företag tyckte att det är revisorns ansvar att förmedla 

vad revisionsuppdraget innebär. Det var bara två av dem som ansåg att 

ansvaret var deras och något företag tyckte att det var ett ansvar från bådas 

sida. Revisorerna ansåg alla att ansvaret ligger hos dem. Bortsett från några få 

avvikande svar hos företagen delar båda parter uppfattningen om att ansvaret 

ligger hos revisorn. 

Om det kommer en ny kund så ligger det på mig att informera om vad 

revision är för någonting (Revisor 2). 

Vad det gäller att ge klienten skriftliga uppdragsbrev, innan 

rekommendationen från FAR infördes, visade sig svaren vara väldigt spridda 

bland revisorerna. Vissa har alltid haft det även innan det blev ett krav, medan 

andra aldrig använt sig av det. Revisor 4 har alltid använt sig av uppdragsbrev 

och menar att det hjälper till att visa vem som ska göra vad om problem skulle 

uppstå. Revisor 3 menar i motsats att uppdragsbrevet kan uppfattats som en 

tröskel och har inte använt sig av detta. 

Vidare diskuterades om bristande kunskap kan påverka förväntningarna. Alla 

revisorer var överens om att det kan vara en faktor. Om klienten har mindre 

erfarenheter av revision gör det också att denne inte riktigt vet vad som kan 

förväntas vilket i sin tur leder till att orimliga förväntningar kan uppstå. 

På de minsta företagen är det nog ganska vanligt att de inte vet exakt 

vad en revisor gör och då kommer man tillbaka till det här med att 

redovisningskonsulten är revisorn (Revisor 4). 

Alla företag diskuterade storleken på sin revisionsbyrå och nämnde att det nog 

skulle se annorlunda ut om de hade en mindre eller större revisionsbyrå. En 

del av de företag som har intervjuats menade att de skulle trivas bättre i en 

mindre revisionsbyrå där de inte var som en i mängden utan fick en närmare 
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kontakt med revisorn. Företag 7 hade dock åsikten om att förväntningarna var 

oberoende av revisionsbyråns storlek medan två andra företag tyckte att 

förväntningarna skulle öka med storleken eftersom det då förväntas finnas 

mer kunskap inom byrån. Sammanfattningsvis anses förväntningarna vara 

påverkade av revisionsbyråns storlek. 

En revisor har krav på sig från lagar och regler att agera oberoende i en 

revision och gentemot sina klienter. Kring detta fördes diskussionen om 

huruvida revisorn agerar som bollplank. Det var både företag och revisorer 

som ansåg att en revisor ska agera som ett bollplank och om de inte kan svara 

på de frågor som kommer upp så ska dessa överlåtas på någon annan. De som 

såg revisorn som ett bollplank poängterade dock att det mest var 

redovisningskonsulterna som fungerade som detta. Redovisningskonsulten 

anses fungera som ett mellanled vilket reducerar det gap som kan uppstå 

mellan parterna. Om inte en redovisningskonsult finns så kommer mer frågor 

direkt till revisorn. Det är även redovisningskonsulterna eller de själva inom 

företaget som ger förslag vad gäller verksamhetsfrågor.  

När jag träffar honom så pratar vi och tittar på utvecklingen. Just då är 

han ett bollplank, men annars är det mer mellanledet som är 

bollplanket (Företag 5). 

Har de en redovisningsbyrå som är duktig så blir den ett bollplank och 

då blir vi bara granskare. Finns ingen redovisningsbyrå, då är det vi 

som är bollplanket (Revisor 5). 

Förväntningsgapets existens beror på de förväntningar som finns från 

klienterna på revisorerna. Det finns förväntningar på revisorn som går inom 

ramen för dennes behörighet men det är först när de går utanför som ett gap 

skapas. Bland de intervjuade företagen råder det delade meningar om 

förväntningarna är för höga eller inte. Det framkom att de företag som har 

redovisningskonsult upplevs ha rimliga förväntningar medan de utan 

redovisningskonsult tenderar att ha för höga förväntningar.  

Frågan om huruvida orimliga förväntningar kan förekomma diskuterades 

också med revisorerna. Merparten av revisorerna var överens om att klienten 

många gånger ber om mer än vad som befinner sig inom ramen för 

revisorernas kompetens. Några hävdar att det finns ett gap mellan revisor och 

klient medan andra påpekar att det inte alls förekommer i och med att rollerna 

är tydligt uppdelade och uppdragsbrevet tydligt beskriver vad en revisor får 

och inte får göra. Det poängteras också att arbete som går utanför 

ansvarområdet ibland kan utföras men inte om det går utanför kompetensen. 
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Då delade meningar i frågan råder anses ändå merpartens påstående vara de 

gällande. Det finns ett gap i denna fråga vilket kan härledas till deficient 

standards och som grundar sig i de gränsdragningsproblem som tidigare 

nämnts. 

Om klienten köper ett paket som inefattar olika tjänster så tror jag inte 

att avgränsningen mellan redovisningskonsult och revisor är så tydlig 

vilket kan resultera i orimliga förväntningar (Revisor 3). 

Det gäller att vara tydlig från början på vad som ingår och där kan 

man brista ibland. Naturligtvis kan det bli ett gap då, men vår 

ambition är alltid att leverera mer än förväntningarna (Revisor 2). 

Överlag ansåg alla revisorer att de upplever att kunderna är nöjda men att de 

samtidigt hade svårt att bekräfta detta. Att fråga klienten emellanåt hur den 

upplever revisionen är viktigt, sedan om feedback fås är varierande. 

Revisorerna menar att om det öppnas upp för en dialog ger det möjlighet till 

förbättring. Trots att en öppen dialog försöker föras från revisorernas sida 

uppstår ändå situationer då klienterna inte är riktigt nöjda. Denna situation har 

nämnts flertalet gånger av både företag och revisorer och kommer till uttryck 

som en prisfråga. Ett vanligt frågetecken som ofta upplevs av företagen är just 

vad som gör priset. Många av de intervjuade företagen har svårt att få grepp 

om vad revisorerna egentligen tar betalt för.  

Under intervjuerna fördes dessutom en diskussion kring hur samarbetet med 

klienten förändras över tid. Revisor 1 menar att det finns rutiner som klienten 

efterhand kommer in i och som underlättar för båda parter. Samtliga revisorer 

hävdar att en långvarig relation gynnar arbetet och utvecklar samspelet med 

klienten. Vidare framkom också att en långvarig relation minskar den tröskel 

som håller klienten tillbaka från att använda revisorn som bollplank. De menar 

att närheten till kunden ökar med tiden vilket gör det möjligt som revisor att 

fokusera på de viktigaste bitarna. Det poängteras också att oberoendet måste 

tas i åtanke och säkerställas för att inte hamna i en jävig situation.  

Ju bättre man känner klienten desto större mervärde kan man ge denne 

(Revisor 5). 

Frågan om hur en förändrad relation skulle påverka förväntningarna togs 

också upp bland företagen. Svaren vittande om att de gärna skulle vilja ha en 

bättre relation med revisorn så länge den inte blir allt för nära. En för nära 

relation anses minska revisorns professionalitet.  
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Det sista som frågades på intervjuerna, både hos företagen och hos 

revisorerna, var om de upplevde att ett förväntningsgap fanns mellan dem. 

Ingen av företagen upplevde att det fanns ett gap mellan revisorn och dem 

själva. En del av dem nämnde att det berodde på att de hade mycket lite 

kontakt med revisorn. De hade en mellanhand i form av en 

redovisningskonsult och det var dem förväntningar fanns på. Hade inte 

mellanhanden funnits så hade det funnits mer och högre förväntningar på 

revisorn och alla frågor hade då kommit till denne. Frågan diskuterades också 

med revisorerna och även de var överens om att det inte finns något 

förväntningsgap. Revisorerna hävdar dock att detta gap är påverkat av 

kundens förmåga att se skillnad på revisor och redovisningskonsult. Som 

tidigare nämnts kan redovisningskonsulten minska gapet, men en ytterligare 

aspekt är enligt revisorerna att det också kan skapa problem i gränsdragningen 

mellan dessa. 

Det är fortfarande mitt företag och jag måste vara ansvarig och ta reda 

på information. Jag upplever inte att det finns något sådant gap  

(Företag 1). 

Från min sida så finns det inget förväntningsgap, men samtidigt så kan 

inte jag svara på det eftersom jag inte är klient (Revisor 2). 

Jag hoppas inte det är så stort i alla fall, men det finns alltid ett visst 

glapp mellan vad klienten förväntar sig och vad vi gör (Revisor 5). 
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5. Analys 

5.1. Förtroende och kontroll 

Som framgår av teorin, att förtroende och kontroll måste samspela, ges även 

stöd i empirin. Klienterna har en relativt bra uppfattning om vad revisorn gör, 

men har samtidigt svårt att bekräfta detta då det inte finns några riktiga bevis 

på att arbetet är utfört korrekt. Då teorin beskriver att kontrollen inte behöver 

vara total om ett förtroende finns framgår då klienter är tillfredställda trots att 

de inte har full insyn i vad revisorn gör. Rennie (2010) menar att om 

förtroendet finns mellan parterna gynnar det relationen och behovet av 

kontroll minskar. Ju mindre detta behov är, desto mindre observant kommer 

klienten vara mot revisorn vilket i sin tur påverkar förväntningsgapet (Power 

1997). 

Power (1997) menar att det krävs någon slags relation mellan revisorn och 

företagen för att det arbete som revisorn genomför ska vara tillförlitligt från 

företagens sida. Många företag nämner i empirin att de inte har den relationen 

med sin revisor som de önskar att de hade. En bättre relation skulle få 

företagen att lita mer på sin revisor och se den som en resurs i företaget.  

De revisorer som medverkat i studien skriver på ett uppdragsbrev med 

klienten där det står vad revisionen innebär. De uttrycker även att det inte är 

deras egna ord som skrivs i uppdragsbrevet, utan att det är en branschstandard 

som då företagen måste godkänna om revisionen ska kunna genomföras. 

Företagen måste kunna lita på revisorn och att han genomför arbetet för 

företagets räkning så bra som möjligt. Samtidigt ska de uppleva att de har en 

kontroll på revisorn som då backas upp av uppdragsbrevet och det förtroende 

som Luhmann (1979) och Tomkins (2001) nämner som finns etablerat för 

denne. Det krävs, som teorin nämner, att få förtroende och kontroll att 

samspela med varandra. 

5.2. Revisionsprocessen 

Empirin vittnar om att informationen är tillräcklig men samtidigt att det inte 

går att fastställa detta då klienterna inte vet vad mer som kan krävas. De 

teoretiska kunskaperna om revisionsprocessen beskriver alla de steg som enligt 

Popa och Toma (2009) en revisorn måste genomgå i en revision. Dessa är som 

ovan nämnt inte möjliga att bekräfta av klienten. Empirin styrker detta då 

klienterna hävdar att de inte ser alla steg i processen och därmed inte kan bilda 

sig en uppfattning om vad revisorn faktiskt gör. Att detta kan skapa 
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missförstånd bekräftas i empirin då flertalet respondenter vittnar om att det 

finns frågetecken runt vad som ger priset vid en revision. Med teorin som 

grund, anses detta vara en effekt av det ovetande om vad revisorn gör före och 

efter själva mötet med klienten. Även merparten av revisorerna var eniga om 

att det ibland var svårt för företagen att ta till sig vad revisionen innebär och 

att det då kunde uppstå missförstånd. 

Det finns ingen önskan från företagens sida att kunna påverka vad revisorn 

gör i sitt arbete och detta stödjer då Powers (1997) uttalande om att förtroende 

och kontroll påverkar varandra. Detta eftersom ett förtroende finns etablerat 

och då har inte företagen något behov av att kontrollera det revisorn gör. 

Företagen menar att de förväntar sig att arbetet ska bli utfört och det som är 

över deras förväntningar ses som en bonus. Det nämns också att avvikelser i 

revisorns arbete inte påverkar relationen om ett starkt förtroende finns. 

Revisorerna nämnde även att de hade ett stort ansvar över det arbete som 

utförts och att de följer regler och standarder, där speciellt ISA var något 

mycket viktig att rätta sig efter. De nämnde också att det är kunden som har 

valt dem och att de därmed måste rätta sig därefter. Även här stöds 

revisorernas uttalanden av teorin om förtroende och kontroll då det finns en 

kontroll från lagar, regler, rekommendationer och riktlinjer och ett förtroende 

för valet av revisor.  

Slutligen framkommer det i empirin att det inte alltid är så att företagen 

uppfattar och förstår vad revision i sig innebär, och detta, om man ska se det 

från Powers (1997) uttalande, visar att företagen godtar att de inte har full 

medvetenhet av detta, då ett förtroende finns. 

5.3. Förväntningsgapet 

Förväntningsgapet definieras som gapet mellan vad klienten förväntar sig av 

revisorn och vad klienten upplever att den fått ut av revisorn. I teorin 

beskriver Porter (1993) att förväntningsgapet kan delas upp i tre olika delar. 

Empirin verifierar att alla tre gap finns men att den största anledning till 

förväntningsgapet grundar sig i att klienterna är för dåligt informerade om vad 

revisorn gör.  

Porter (1993) har en bra definition som beskriver att gapet kan reduceras om 

diskussionen stöds på lagar, regler, rekommendationer och riktlinjer. I empirin 

framkommer det att förväntningsgapet grundar sig i att klienten har för dålig 

information om vad revision innebär och vad revisorn får göra. Det  uttrycktes 
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också att det krävs mer information från revisorernas sida och att det är bra 

med FAR:s uppdragsbrev som visar vad revisorn ska genomföra i revisionen. 

Teorin använder även tre andra definitioner på förväntningsgapet av Liggio 

(1974), CAR (1977) och Öhman (2006) men då empirin påvisar att Porter 

(1993) är den som stämmer bäst överens med verkligheten kommer analysen 

och slutsatsen grundas på den sistnämnda definitionen. 

I den teoretiska referensramen beskrivs revisionsprocessen enligt Popa & 

Toma (2009). Där nämns ingenting om att revisorns ska agera som ett 

bollplank i andra frågor än de som direkt rör revisionen. Då revisorerna i 

empirin uttalar sig om motsatsen, det vill säga, att det är viktigt för dem att 

agera som ett bollplank även i andra frågor ställer detta till med 

motstridigheter. Då teorin och empirin inte går i linje med varandra kan det 

uppstå ett förväntningsgap, men då mer ifrån revisorernas sida. Revisorerna 

anser att de ska fungera som ett bollplank medan företagen har uttrycker sig 

om att de inte upplever eller har använt sig av revisorn på det sättet.  

Guy et al. (1993) refererad i Hassink et al. (2009) menar att klienternas 

förväntningar måste kartläggas för att kunna förminska förväntningsgapet. 

Empirin framlägger också att det finns en vilja från revisorerna att bli mer 

informerade om klienternas uppfattning och därmed kunna förbättra 

samspelet med dem. Empirin uttrycker även att revisorerna har dålig 

uppfattning om vad klienterna tror att revisorns roll är och att finns en önskan 

att bättre förstå hur klienternas förväntningar ser ut. 

I empirin nämner revisorerna att det kan finnas orimliga förväntningar på 

revisorns arbete eftersom det kan vara svårt för företagen att se de 

gränsdragningar som finns mellan redovisningskonsult och revisor, speciellt 

om de sitter på samma byrå. Detta stöds av Porter (1997) då hon hävdar att 

det finns något som kallas unreasonable expectations, vilket innebär att 

klienten förväntar sig för mycket av revisorn. Detta uppstår då klienterna 

förväntar sig att revisorn ska agera mer som en redovisningskonsult.  

Revisorerna nämner även att det finns ett gap där företagen förväntar sig saker 

av revisorn som går utanför dess kompetens. Detta anses bero på att lagar, 

regler, rekommendationer och riktlinjer inte är tillräcklig tydliga med vad som 

är revisorns ansvar. Porter (1993) kallar denna problematik för deficient 

standards. Dock nämns att arbete som går utanför revisorernas 
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ansvarsområden ibland kan utföras, det som är viktigt är att det inte går 

utanför kompetensen. 

Det finns även ett gap enligt revisorerna då inte företagen förstår vad som är 

deras arbete. Gapet kallas enligt teorin deficient standards och både Guy et al. 

(1993) refererad i Hassink et al. (2009) och Porter (1993) menar att ett 

förväntningsgap därmed kan uppstå. Det är framförallt kostnadsfrågor som tas 

upp i empirin då företagen inte förstår varför revision är så kostsamt i 

förhållande till det korta mötet med revisorn. Detta nämns också tidigare i 

analysen och kan kopplas till teorin i form av revisionsprocessen men även 

förväntningsgapet då det föreligger för höga förväntningar från företagens 

sida. Företagen köper en tjänst av revisorn och förväntar sig att den ska bli 

korrekt utförd och inte behöva oroa sig över riktigheten i arbetet.  

Teorin ger budskapet att revisorns beroende ställning kan komma att hotas 

om klienterna erbjuds en närmare relation och det krävs enligt Wicks, Berman 

och Jones (1999) att hitta en optimal nivå av förtroende. Empirin, sett ur både 

klienter och revisorers perspektiv, visar dock att oberoendet inte direkt är 

något som tas i åtanke. Båda parter ser en närmare relation som något utan 

negativa effekter och påvisar att en närmare relation är gynnsamt. Som tidigare 

nämnt finns dock relativt olika uppfattningar om hur nära relationen 

egentligen är mellan parterna.  

I den teoretiska referensramen finns tydligt beskrivet att ett förväntningsgap 

finns. Dock förbryllar empirin, vid första anblick, med att bevisa motsatsen. 

Många respondenter hävdar att ett sådant gap inte finns, likväl ur revisorers 

som klienters synvinkel. Detta kan med mycket stor sannolikhet bero på att 

gapet är något som endast kan existera så länge parterna inte har direkt vetskap 

om detta. Om båda parter upplever att ett gap finns mellan dem skulle de med 

stor sannolikhet också tas itu med.  

En annan aspekt på de motstridigheter mellan empiri och teori som nämns i 

stycket ovan är att redovisningskonsulten finns och agerar som mellanhand 

mellan revisor och klient. Vidare kan denna omedvetenhet om gapet också 

grundas i att företagen inte träffar sin revisor så ofta som krävs för att bilda sig 

en uppfattning om att ett gap. 

5.4. Informationsasymmetri 

Empirin vittnar om att mindre informationsasymmetrier bidrar till ett större 

förtroende mellan revisor och klient. Högre grad av förtroende medför att 
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trovärdigheten i det redovisade materialet ökar, då klienten litar mer på att det 

revisorn gör är riktigt. Empirin framlägger även bevis för att 

informationsasymmetrin är påverkat av tiden, då information är något som 

växer fram under tidens gång. 

Vissa motsättningar har hittats mellan teori och praktik vad det gäller 

informationens inverkan på förväntningarna. Teorin säger att mer information 

minskar förväntningarna på revisionen medan empirin vittnar om motsatsen. 

Flertalet respondenter menar att ju mer kunskap som finns om revision hos 

klienten, desto högre förväntningar finns på revisionen. Detta visar att teori 

och empiri inte interagerar då Gay et al. (1997) beskriver att en mer informativ 

miljö minskar förväntningarna. Enligt teorin kan problemet med 

informationsasymmetrin lösas genom en bättre informationsmiljö. En tanke är 

att använda denna informationsförmedling i syfte att minska de 

förväntningarna som finns från klienten på revisorn. 

Vidare kan diskuteras vem som har ansvaret att tillhandahålla denna 

information. Merparten av respondenterna anser att ansvaret att förmedla 

information ligger på revisorerna Revisorn ska erbjuda kunskapen och 

förmedla den till sina klienter men samtidigt måste det finnas ett intresse från 

klienternas sida att vilja ta till sig kunskapen. Detta kan dock bli svårt, i 

synnerhet i småföretag där det inte finns så mycket tid över till att förstå 

revision och revisorns arbete. Detta stöd av Epstein och Geiger (1994) då det 

anses att informationen ska tillföras klienten, och inte klienten som ska ta reda 

på denna själv, eftersom det oftast är från den sidan som gapet uppstår. 

Att förmedla trovärdighet kan enligt Liu & Lai (2012) göras genom det 

redovisade materialet och enligt Rennie et al. (2010) genom att vara öppen mot 

klienten. Empirin säger att öppenhet gentemot klienterna är något som 

värdesätts och även ger möjlighet till förbättring..  

I teorin, och då främst enligt Porter (1993), kan luckorna begränsas genom ett 

förtydligande i vad som kan förväntas av revisorer. Information är alltså en 

pusselbit i lösningen på förväntningsgapets dilemma. Att tillhandahålla 

information till klienten om vad revisionsuppdraget innebär, är en enkel väg 

att minska asymmetrin mellan parterna. Enligt empirin verka dock inte detta 

verktyg användas så flitigt som det borde. Det framkom att revisorerna inte 

använt sig av detta innan FAR:s rekommendation och att klienter knappt har 

vetskap om att de fått ta del av det. Det är viktigt att information om vad 

revisorn gör och vad som kan förväntas av denne framgår på ett tydligt sätt. 
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Om informationen förmedlas möjliggör det för förbättring vad det gäller 

deficient standards och unreasonable expectations. 

Empirin vittnar om att det finns delade meningar om huruvida informationen 

som ges är tillräcklig. Teorin åskådliggör, som ovan nämnt, att informationen 

är en mycket viktig komponent. Empirin å andra sidan visar dock att 

informationsförmedlingen inte är effektiv i verkligheten. Vidare kan diskuteras 

om informationen är så pass komplex och intresset från motparten så litet att 

det inte är möjligt att tillämpa teorin fullt ut. Då empirin hävdar att 

information är något som tillförs successivt allt eftersom tiden med revisorn 

fortlöper, kan det ses som ett bevis på att teorin i viss mån tillämpas i 

praktiken. Dock appliceras den kanske inte i den mån som vore önskvärt men 

det beror troligtvis på att det inte är möjligt.  

5.5. Kunskap 

I den teoretiska referensramen beskriver bland annat Fadzly och Ahmad 

(2004) och Siddiqui et al. (2009) att mängden kunskap som finns hos 

klienterna har effekt på förväntningsgapet. Detta styrks också i empirin då 

merparten av respondenterna hävdar att så är fallet. Om uppfattningen om 

revisorns ansvarsområden är god ger det möjlighet till ett mindre gap emellan 

parterna.  

Revisorerna nämner i empirin att de hade upplevt en förändrad kunskap hos 

företagen med tidens gång. När en förbättrad relation etablerats mellan 

revisorn och företaget så är det även lättare att förmedla kunskap. De ansåg 

även att det var en rutinfråga, revisionen ser likadan ut varje år och då förstår 

företagen efter en tid vad de kan förvänta sig. Detta stöds av Koh och Woo 

(1998) som hävdar att kunskap har effekt och även av Carrington (2010) som 

menar att utbildning också påverkar förväntningsgapet. 

Dock nämnde företagen att de inte tyckte det var aktuellt att ha en närmare 

relation med revisorn då det skulle kunna påverka dennes oberoende i 

revisionen. De flesta företag ville ha en bättre relation med revisorn än vad de 

hade nu men att det inte skulle gå till överdrift. Det handlar även här om 

balansen mellan förtroende och kontroll i relationen mellan företag och 

revisor. Företagen måste kunna lita på revisorn men de kan inte släppa 

kontrollen helt. 

Förväntningarna är enligt Bailey et al. (1983), Humphrey et al. (1993) och 

Manson och Zaman (2001) påverkade av vilka kunskaper och erfarenheter 
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som finns hos klienterna. Storleken på revisionsbyrån diskuterades i empirin 

och en del företag ansåg att de skulle ha högre förväntningar på en revisor i en 

stor revisionsbyrå än en revisor i en mindre revisionsbyrå eftersom de då 

förväntade sig mer kunskap. Empirin bekräftar det Liu och Lai (2012) hävdar 

då det anses finnas en högre kunskap i de större revisionsbyråerna vilket leder 

till mindre informationsasymmetri och efterfrågan ökar på revisorer av hög 

kvalitet. 

Koh och Woo (1998) hävdar att kunskap har inverkan på förväntningsgapet, 

men där beskrivs det från andra hållet, det vill säga att klienten har mer 

kunskap. Det som teorin nämner anses kunnas dras åt båda håll. Har klienten 

mer kunskap minskar således dennes förväntningar på revisorn när klienten 

har en bättre förståelse för revisorns arbete. Ökar kunskapen hos revisorn kan 

klienten få ett bättre förtroende för arbetet och kontrollen från klientens sida 

att allt ska gå rätt till behöver inte vara så stor. Klienten litar med andra ord 

mer på det en revisor i ett större företag gör. 

Tidigare erfarenheter av revision hos företagen spelar enligt empirin även det 

in på förväntningsgapet. Om företaget har haft en revisor innan den 

nuvarande revisorn anses det företaget ha större kunskap eftersom empirin 

menar att kunskapen om revisorns ansvarsområden växer i takt med åren som 

företaget har haft en revisor. Som ovan nämnts stöds också detta av teorin om 

kunskapens och utbildningens påverkan på förväntningsgapet. 
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6. Slutsats 

6.1. Uppfattningen om revisorns arbete 

Sammanfattningsvis visar studien att en bättre relation till revisorn medför att 

klienterna får ett större förtroende och upplever ett mindre behov av kontroll. 

En bättre relation underlättar också informationsförmedlingen till klienten. 

Dock får denna relation inte bli för nära då oberoendet kan komma att hotas, 

det gäller alltså att hitta en balans. Klienten har en svag uppfattning om vad 

revisorn gör på grund  av att de inte har möjlighet att se hela processen. 

Revisorns arbete är komplext och det bidrar också till att klienten har svårt att 

få grepp om vad revision innebär. För att veta vad som kan krävas av revisorn 

och för att kunna bekräfta om arbetet utförts korrekt krävs mer kunskap hos 

klienten. Denna kunskap ska revisorerna tillhandahålla klienterna. 

6.2. Förväntningsgapets existens 

Studien visar att klienternas brist på information är den största anledningen till 

att förväntningsgapet finns. Deficient standards beror många gånger på de 

gränsdragningsproblem som finns mellan revisor och redovisningskonsult. 

Det är alltså viktigt att skillnaden mellan dessa två tydliggörs. På grund av att 

denna gräns inte tydligt framgår uppstår unreasonable expectations eftersom 

klienten förväntar sig att revisorn ska agera som ett bollplank i den 

utsträckningen en redovisningskonsult gör. Dock delar samtliga revisorer 

uppfattningen om att de agerar som bollplank men det är inte i den 

utsträckning som önskas. I de fall en redovisningskonsult finns med som en 

mellanhand är gapet mindre mellan klienten och revisorn. Detta beror på att 

de frågor som kommer upp i stället belastar redovisningskonsulten. 

Mindre informationsasymmetrier bidrar, precis som en bättre relation, till ett 

större förtroende mellan revisor och klient. Information är något som tillförs 

successivt av revisorerna och kan på lättare sätt göras genom att beskriva vad 

revisionsuppdraget innebär. Detta minskar gapet som uppstår på grund av 

deficient standards. Det har diskuterat om klienternas brist på information 

grundar sig i att den information som förmedlas är för komplex för att direkt 

kunna gynna klienterna. Slutsatsen är att klienterna kan tillföras mer 

information om det görs successivt och på ett korrekt sätt.  

Studien visar att mer kunskap hos klienter medför att förväntningar ökar. 

Detta är i motstridighet med teorin men då verkligenheten visar motsatsen 
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anses kunskap och förväntningar ha ett positivt samband. Mer kunskap har 

effekt på förväntningsgapet. God uppfattning av revisorns ansvarområden 

medför en reduktion av det gap som uppstår på grund av unreasonable 

expectations. Tidigare erfarenheter av revision spelar också in eftersom  mer 

kunskap då i regel finns hos klienten, vilket i sin tur ökar förståelsen och 

minskar det gap som grundar sig i deficient standards och unreasonable 

expectations. 

Studiens syfte var att beskriva och förklara det förväntningsgap som uppstår 

mellan revisor och småföretag samt skapa förståelse för dess existens. Den 

slutsats som kan dras utav denna undersökning är att förväntningsgapet finns 

och att det till största delen beror på deficient standards. Detta gap grundar sig 

på att klienterna är för dåligt informerade om vad revisorn gör och vad 

revision innebär. Till viss del beror förväntningsgapet också på unreasonable 

expectations vilka uppstår när klienten inte vet skillnaden mellan 

redovisningskonsult och revisor. Det sista gapet, det vill säga, deficient 

performance existerar i mycket liten utsträckning. Detta ges slutsatsen att 

klienten inte har möjlighet att upptäcka revisionsfel och att revisorerna själva 

inte vill dela med sig av denna information. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Då undersökningen endast tar hänsyn till förväntningsgapet mellan småföretag 

och revisorer skulle det vara intressant att vidare utforska om detta också 

stämmer mellan revisorer och större företag.  

Denna studie är dessutom begränsad till Värmland vilket kan innebära som 

tidigare nämnts att ett generaliseringsproblem uppstår. Om mer tid finns kan 

kommande undersökningar exempelvis expanderas till att omfatta hela Sverige 

vilket gör att urvalet bättre kan representera populationen. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka huruvida revisorernas 

personliga egenskaper påverkar förväntningsgapet. Kan det vara så att de 

revisorer med utvecklade pedagogiska egenskaper har lättare att få klienten att 

förstå innebörden av revision?  
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Bilaga I: Intervjufrågor företag 

1. Beskrivning av företag 
 

2. Hur ofta träffar du revisorn? 
 

3. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har en revisor? 
a. Upplever du att din revisor utför dessa korrekt? 
b. I vilken form finns bevis på att revisorn utför sitt jobb korrekt? 
c. Påverkar avvikelser, som exempelvis bristfälliga prestationer dina 

förväntningar på revisorn? I så fall hur? 
d. Om du kan påverka revisorn att göra en sak vid ett tillfälle, 

förväntar du dig att han ska göra detta nästa gång också? 
 

4. Ser du revisorn som ett bollplank? 
 

5. Ger din revisor råd om hur beslut kan fattas rörande verksamheten? 
 

6. Har du förväntningar på din revisor som upplever att hon/han inte 
uppfyller. Förväntar du dig något mer, i så fall vad? 
 

7. Vet du vad revision innebär? 
 

8. Vilka förväntningar har du på revisionen? 
 

9. Förväntar du dig att du ska kunna påverka revisionen? 
 

10. Har du fått information om vad revisionsuppdraget innebär? 
a. Vem anser du har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla denna 

information? Du eller revisorn? 
b. Är den tillräcklig? Kan bristande information påverka 

förväntningarna? 
 

11. Hur ser förväntningarna ut nu och när ni startade samarbetet? Har 
något förändrats? Uppfylldes förväntningarna du hade innan 
samarbetet? 

a. Anser du att en förändrad relation har påverkat dina 
förväntningar? 

b. Kan storleken på revisionsbyrån påverka dina förväntningar? 
 

12. Ett förväntningsgap kan uppstå när klientens förväntningar på revisorn 
inte stämmer överens med vad revisorn faktiskt gör, anser du att detta 
gap finns mellan er? 
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Bilaga II: Intervjufrågor revisorer 

1. Beskrivning av företag. 
 

2. Vilka arbetsuppgifter har du enligt lagar och standarder? 
 

3. Har det hänt att en klient inte varit nöjd med din prestation?  
a. Hur yttrade det sig? 
b. Händer det att kunden ber dig utföra arbete som egentligen går 

utanför dina ansvarsområden? Hur hanteras detta? 
 

4. Upplever du att klienten har en bra uppfattning om dina 
ansvarsområden? 

a. Händer det att kunden förväntar sig mer än vad som är rimligt? 
 

5. Förser du kunden med tillräcklig information om vad 
revisionsuppdraget innebär? 

a. Vem anser du har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla denna 
information? Du eller kunden? 

b. Tror du att bristande information påverkar förväntningarna hos 
kunden? 

c.  Gav du dina kunder skriftlig information om innebörden av 
revisionsuppdraget även innan FARs rekommendation om 
skriftligt uppdragsbrev infördes? 
 

6. Tror du kunden ser dig som ett bollplank? 
 

7. Upplever klienten att det är svårt att ta till sig det revisorn gör, i så fall, 
hur jobbar man med detta? 
 

8. Tror du kunden vet vad revision innebär? 
 

9. Förändras relationen över tid, dvs. upplever du att kunder kräver 
mer/mindre efter hand? Har något förändrats?  

a. Anser du att en förändrad relation har påverka arbetet? 
 

10. Ett förväntningsgap kan uppstå när klientens förväntningar på revisorn 
inte stämmer överens med vad revisorn faktiskt gör, anser du att detta 
gap finns mellan er? 

 

 



 

  


