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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet mellan småföretagare och 

deras revisor, med grund i uppfattningen av revisorns roll, samt att se om det ser annorlun-

da ut för småföretagare som frivilligt använder revisor eller som enligt lag ska ha revisor. 

Metod: Metoden i denna uppsats består av en kombination av en kvantitativ och en kvali-

tativ metod, Mixed Methods. En kvantitativ enkät samt kvalitativa intervjuer har använts. 

Teoretiska perspektiv: Teorin som är använd i denna uppsatsen består av lagar, regler och 

uttalanden om revisorers arbete. Teorin består också av litteratur om förväntningsgapet, 

revisorns roll i samhället och den Nordiska Standarden. 

Empiri: Empirin består av småföretagare som fick svara på en enkät samt intervjuer med 

revisorer. Enkäten och intervjuerna rör framförallt revisorns roll och förväntningsgapet. 

Resultat: Resultatet i uppsatsen visar på att revisorn har en betydelsefull roll, då deras ar-

bete ska bygga förtroende i samhället. Undersökningen observerar vidare att det finns ett 

förväntningsgap mellan klienter och revisorer angående vad revisorns arbete ska omfatta. 

Dock råder det ingen större skillnad mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga 

företagare när det gäller förväntningar, det beror snarare på revisorn och dennes prestation 

av regelverket. De olika förväntningar som ställs på revisorer hanterar revisorn genom 

kommunikation med klienterna. Studien påvisar att kommunikationen bör förbättras och 

effektiviseras eftersom det råder olika uppfattningar hos klienter om revisorns arbete. 
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Abstract 
Title: Förväntningsgapet - Revisorn och revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga 

småföretagare 

Seminar date: January 14th, 2016 

Course: FEKH69, Bachelor Degree Project in 

Financial and Management Accounting, 15 University Credits Points 

Authors: Ajdin Hrustic, Isa Kjellberg, Murisa Miskic, Maria Stilling 

Advisor/s: Amanda Sonnerfeldt 

Key words: Expectation gap, Auditor, Client, Small business owners, SASE 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the expectation gap between small 

business owners and their auditors, on the basis of the perception of the role of the auditor, 

and to see if it looks different for small business owners that voluntarily use the auditor or 

are required by law to have an auditor. 

Methodology: The method in this paper consists of a combination of quantitative and 

qualitative methods, mixed methods. A quantitative survey and qualitative interviews have 

been used. 

Theoretical perspectives: The theory that have been used in this paper consists of laws, 

rules and statements regarding the auditors' work. The theory also consists of literature on 

the expectation gap, the auditor's role in society and SASE. 

Empirical foundation: The empirical data consists of small firms that responded to a survey 

and interviews with auditors. The questionnaire and the interviews primarily concerns the 

role of the auditor and the expectation gap. 

Conclusions: The results in this paper shows that the auditor has an important role, since 

their work aspires to build trust in the community. The study further notes that there is an 

expectation gap between clients and auditors regarding what the auditor's work should in-

clude. There is not much difference between business owners that are required to have au-

ditors and those who voluntarily use auditors in terms of expectations, it rather depends on 

the auditor and his performance of the framework. The auditors handles the different ex-

pectations placed on them through communication with the clients. The study demon-

strates that the communication should be improved and become more efficient as the views 

about the auditors work differs between different clients. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I samband med företagens utveckling har revision utvecklats och blivit mer komplicerad. I 

takt med en ökad mängd av transaktioner som utförs av moderna företag och ett ökat antal 

aktieägare har revisionen inriktats åt att behandla korrekthet i den finansiella informatio-

nen. Det ursprungliga målet att upptäcka bedrägeri och ge full försäkran blev mindre viktig 

och svår att åstadkomma. (Boyd, Boyd & Boyd, 2001) Revisionens innebörd har dessutom 

avancerat från enkel kontrollering av den finansiella informationen till en mer komplex 

undersökning med fokus på effektivitet och ändamålsenlighet (Flint, 1988). 

  

Revisionsbyråernas utveckling över tid har haft andra effekter och skett i en annorlunda 

riktning. Ursprungligen har revisionsbyråernas mål varit att försäkra revisionens kvalité. I 

samband med revisionsbranschens och därmed revisionsbyråernas utveckling har ett ökat 

intresse för vinst förmått revisionsbyråer att kompromissa kvalité i sin revision. Framväxt 

av olika rådgivningstjänster har skapat ekonomiskt beroende mellan revisorer och klienter 

som har haft negativa konsekvenser för revisorers oberoende och professionens integritet. 

Revisionsbyråer hade inte längre stark självständighet och vek sig efter klientens ön-

skningar och arbetade inte aktivt för att handla efter standarder. Fokus inom revisions-

byråer riktades mot vinst istället för revision. Uppträdande av varje enskild revisionsbyrå 

reflekterades på resten av revisionsbranschen. (Wyatt, 2004)  

  

Det senaste årtiondets företagsskandaler har orsakat en påtaglig cirkulering av kritiska ar-

tiklar i dagspress avseende revisorers uppförande i samband med revision. Ett flertal up-

pdaganden gjorda av Svenska Dagbladet om revisorers underlåtenhet vid revidering av 

företag har resulterat i att branschorganisationen FAR har genomfört en undersökning 

bland revisorer för att bilda sig en uppfattning om hur revisorer hanterar den negativa 

bilden som uppstår hos allmänheten via de kritiska artiklar i dagspress. Det råder klara 

uppfattningar om ansvarsfördelning mellan revisor, ägare, styrelse och VD hos tillfrågade, 

däremot bedöms kunskap som allmänheten har om revisionsbranschen otillräcklig. Bland 

annat poängterades att det hos allmänheten råder annorlunda förväntningar i jämförelse till 

nuvarande reglering av vad revisorer är förpliktiga att utföra. Eftersom revisionsbranschen 

är reglerad och beroende av allmänhetens tillit, förvånar den återkommande debatten om 
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fortlevnad av allmänhetens förtroende för branschen. Enligt FARs bedömning är allmän-

hetens förtroende för revisorer fortfarande stort. Dock har den kritiska situationen förmått 

revisionsbranschen att inleda olika ansträngningar för att analysera och åtgärda den negati-

va bilden om revisorer. (FAR, 2013) 

I Balansartikeln Dags att slå hål på myterna om revisorn påpekas flera rådande missupp-

fattningar hos allmänheten gällande innehåll och omfattning av revisorns arbete. Eftersom 

dessa missuppfattningar ger upphov till ett förväntningsgap tydliggörs det i artikeln ett be-

hov av att påverka allmänhetens förväntningar mot en mer faktabaserad förståelse. 

(Brännström & Markland, 2012) Ett motsvarande resonemang förs av Boyd, Boyd och 

Boyd (2001) som indikerar att allmänhetens förväntningar på revisorn måste bli mer realis-

tiska. Författarna, likt Brännström och Markland, anser att det är främst revisionsprofes-

sionen som bör ta ansvar att detta åstadkoms. 

1.2 Problemformulering 
Efter att ha gjort en övergriplig studie över olika vetenskapliga artiklar har vi sett att 

förväntningsgapet är ett omtalat ämne som många har studerat. Många utreder om det finns 

ett gap och hur man i så fall ska minska det. En utav dessa är Brenda Porter (1993) och hon 

har kommit fram till en modell över förväntningsgapet som tar hänsyn till revisorns presta-

tion och samhällets förväntningar och uppfattningar. 

I artikeln Accountants and Small Firm Development: Filling the Expectation Gap under-

söker de hur förväntningsgapet uppstår i relationen mellan små företag och revisions-

byråer. Artikeln belyser ett antal säregna förväntningar som gör sig gällande hos små före-

tag och revisionsbyråer. I sin studie finner författarna att små företag väljer att använda 

rådgivning från revisorer när de anser att det är lämpligt samt om det kan ske till en rimlig 

kostnad. Däremot betraktas revisorer inte ha tillräckligt med kunskaper om ledningsfrågor 

och därför förväntas enbart bistå med tjänster som avser redovisning. (Kirby & King, 

1997) 

Idag är 99,3 % av företagen i Sverige små företag, med små företag avses de som har min-

dre än 50 anställda (SCB, 2015). Revisionsplikten avskaffades för en del utav de små före-

tag år 2010 (PwC, 2015). Vi anser att det fortfarande är oklart huruvida inverkan av de kri-
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tiska artiklar, i dagspress, påverkar dessa företags uppfattning av revisorns roll och arbete. 

Samt om artiklarna har haft som konsekvens att förväntningsgapet vidgats och att fler före-

tag har valt bort revisorns tjänster. Här kan den negativa bilden som skapas i dagspressen 

och förväntningsgapet resultera i att revisorns tjänster väljs bort helt vilket skulle påverka 

revisionsbranschen negativt. Därför är det intressant att studera vilken uppfattning om re-

visorns arbete småföretagare har. 

  

I artikeln Vilka revisorer kan småföretagare lita på? uppmärksammar Dick Malmlund på 

att det vid rapportering i media om företagsskandaler, i samband med att revisorer bedöms 

ha uppträtt felaktigt, uteblir rapportering om små företag som har drabbats av liknande 

problem. Avsaknad av rapportering om revisorers försummelse i små företag förklaras av 

att det inte rör sig om lika stora summor som vid stora företagsskandaler och att små före-

tag vanligtvis saknar resurser för att ha möjlighet att ställa revisorer till svars. (Malmlund, 

2011) 

Sverige har en utav de lägsta gränserna för krav på revision (Småföretagarna, 2012). Med 

bakgrund till att Sverige har många företag som omfattas av revisionsplikt kan man tänka 

sig att det hos småföretagare finns en efterfrågan av att ha en mer anpassad revision, detta 

pga. att regelverket är detsamma för små företag som för stora. 

Nuvarande standard som finns vid revisionen är ISA som är en omfattande standard på 700 

sidor (Svensson & Brännström, 2015).  Denna standard är komplex och är inte speciellt 

utformad för att möta de små företagens behov. I syfte att anpassa revisionen till förhållan-

den som råder vid revidering av små företag är den Nordiska Standarden under pågående 

utveckling. (Brännström, 2015) Det är fortfarande oklart hur den slutliga versionen av 

standarden kommer att se ut och om särskilda behov gällande revision som enbart finns 

hos små företag kommer att uppfyllas. När den Nordiska Standarden tas i bruk kommer 

den påverka hur revisionen utförs i små företag vilket i sin tur kan förändra förväntningar-

na och därmed förväntningsgapet.  

Eftersom det redan finns en stor del studier som inriktar sig på stora företag är det av bety-

delse att även undersöka små företag. I och med att det bland småföretagare som ej är revi-

sionspliktiga fortfarande finns företagare som frivilligt väljer att ha revisor kan det antas 
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att en uppfattning om revisorns roll och arbete, som existerar hos dessa företagare, kan ha 

betydelse för att undersöka rådande förväntningsgap inom revisionsbranschen. Deras upp-

fattning kan eventuellt skilja sig mot de småföretagare som är revisionspliktiga. 

Med anledning av detta inriktar vi vår undersökning på att studera småföretagare som om-

fattas av revisionsplikt samt småföretagare som ej omfattas av revisionsplikt men frivilligt 

väljer att ha revisor.   

   

1.3 Frågeställning 

• Hur uppfattas revisorns roll av småföretagare och revisorer? 

• Hur ser förväntningsgapet hos småföretagare ut och hur hanteras det? 

- Är det en skillnad mellan revisionspliktiga eller inte revisionspliktiga småföretagare? 

  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet mellan småföretagare och deras 

revisor, med grund i uppfattningen av revisorns roll, samt att se om det ser annorlunda ut 

för småföretagare som frivilligt använder revisor eller som enligt lag ska ha revisor. 

  

1.5 Avgränsning 
I den här uppsatsen avgränsar vi oss till små företag (aktiebolag) och med små företag 

menar vi de som inte är stora företag enligt Årsredovisningslagen (1995:1554)(ÅRL) 1 

kap. 3 §. När vi delar mellan företagare som måste och inte måste ha revisor följer vi 

bestämmelsen enligt Aktiebolagslagen (2005:551)(ABL) 9 kap. 1 § om revisionsplikt. Den 

här uppsatsen avser även att endast behandla småföretagare med säte i Sverige. 

I den här uppsatsen fokuserar vi endast på relationen respektive förväntningsgapet mellan 

företagaren och deras revisor. Vi fokuserar inte på andra intressenter såsom banker, långi-

vare och leverantörer som kan påverka förväntningsgapet. Den här uppsatsen ämnar inte 

att behandla varför småföretagare väljer revisor utan vi använder detta för att undersöka 

förväntningsgapet. Vi har också valt att avgränsa oss till att använda Brenda Porters modell 

som den huvudsakliga modellen av förväntningsgapet. 
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1.6 Fortsatt disposition 
Kapitel 2 Metod: I detta kapitel redogörs för den metod uppsatsen har använt samt mo-

tiverar de val som har gjorts. Kapitlet börjar med att presentera teorivalet för att därefter 

redogöra för forskningsprocessen. Efter detta går kapitlet igenom tillvägagångssättet vid 

enkät- och intervjuutformningen. Därefter redogörs det för hur det insamlade materialet 

analyseras för att svara på frågeställningen. 

Kapitel 3 Litteraturstudie: Kapitlet behandlar främst teori från böcker och artiklar för att 

ge en teoretisk grund vid analysen. Kapitlet börjar med revisorns roll i samhället för att 

utifrån det belysa revisorernas betydelse i samhället för att därefter analysera förväntnings-

gapet i förhållande till klienten. Kapitlet avslutas med små företags efterfrågan. 

Kapitel 4 Revisorn i Sverige: I detta kapitel behandlas revisorns roll med utgångspunkt i 

vad som föreskrivs att revisorns uppgifter ska omfatta. Detta sker utifrån de lagar och 

standarder som gäller i Sverige. Kapitlet avslutas med att redogöra för den Nordiska Stan-

darden som är under utarbetning. 

Kapitel 5 Enkätresultat: I detta kapitel presenteras de respondenter som svarat på 

enkäten och det resultatet deras svar har gett. Enkäten syftar främst till att få kännedom om 

förväntningsgapet från klienternas perspektiv.  

Kapitel 6 Intervjuresultat: I detta kapitel presenteras de respondenter som svarat på in-

tervjuerna och det resultat som deras svar har gett. Intervjun syftar främst till att få per-

spektiv på relationen revisorerna har till klienter och relevant standard.  

Kapitel 7 Analys: I detta kapitel utförs analysen. Analysen baseras på det resultat enkäten 

och intervjuerna har gett och tar stöd från det som presenterats i kapitlen “Litteraturstudie” 

och “Revisorn i Sverige”.  

Kapitel 8 Slutsats och fortsatt forskning: I detta kapitel presenteras den slutsats uppsat-

sen har kommit fram till och uppsatsen frågeställning besvaras. Dessutom presenteras upp-

satsen bidrag. Kapitlet avslutas med en diskussion om den fortsatta forskning denna upp-

sats kan ge upphov till. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för den metod uppsatsen har använt samt motiverar de val som har 

gjorts. Kapitlet börjar med att presentera teorivalet för att därefter redogöra för forskn-

ingsprocessen. Efter detta går kapitlet igenom tillvägagångssättet vid enkät- och intervju-

utformningen. Därefter redogörs det för hur det insamlade materialet analyseras för att 

svara på frågeställningen. Kapitlet avslutas med att ta upp uppsatsen validitet, reliabilitet 

samt källkritik. 

2.1 Teorival 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet hos småföretagare använder vi 

oss av teori om detta som en utgångspunkt för vår undersökning, då den ger oss en 

förståelse om förväntningsgapet. Eftersom förväntningsgapet grundar sig i vad som är re-

visorns uppgift är det passande att använda lagar, regler och uttalanden om revisorers ar-

bete som teori.  

Vi har valt att använda oss av olika källor som behandlar förväntningsgapet, men har an-

vänt Brenda Porters modell som den huvudsakliga modellen över förväntningsgapet. Även 

om vi är medvetna om att det finns andra modeller över förväntningsgapet ansåg vi Porters 

vara den mest relevanta i denna situation. I syfte att komplettera modellen med ytterligare 

information om förväntningsgapet har vi använt oss av lämpliga böcker och vetenskapliga 

artiklar som avser forskning inom ämnet. Vetenskapliga artiklar samlades in med hjälp av 

olika databaser som LUBSearch, Scopus och Business Source Complete. Vi har dessutom 

använt dagspress som till exempel Balans. Utöver dessa källor till teorin har vi använt oss 

av olika elektroniska källor som t ex. Bolagsverket, FAR och Dan Brännströms blogg. 
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2.2 Forskningsprocess 
2.2.1 Mixed Methods 

I uppsatsen har vi använt oss av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod, 

Mixed Methods (Creswell, 2013). Där enkäten står för det kvantitativa empiriunderlaget 

och intervjun står för det kvalitativa empiriunderlaget i vår uppsats. Den kvantitativa 

metoden fokuserar på kvantifiering av den data som samlas in medan den kvalitativa 

metoden lägger fokus på innehållet i den data som samlas in (Bryman & Bell, 2013). Or-

saken till att vi valde en blandning av dessa metoder är att vi gjorde bedömningen att en 

enkät tillsammans med intervjuer skulle ge det bästa empiriunderlaget. Empiriinsamlingen 

består av en enkät riktad till småföretagare och intervjuer riktade till revisorer. Eftersom vi 

var ute efter att enkelt kunna jämföra småföretagarnas svar med varandra ansåg vi att en 

enkät var det lämpligaste alternativet för detta. När det gällde revisorerna var vi ute efter 

mer utförliga svar och ville dessutom ha en möjlighet att kunna ställa följdfrågor, därför 

ansågs intervjuer vara det självklara valet. 

2.2.1.1 Kvantitativ metod 

Fördelar med den kvantitativa metoden är att man kan dra slutsatser från en större del av 

populationen, den ger ett effektivt sätt att analysera datan. Det är också lättare att demon-

strera samband i de variabler man undersöker samt lättare att undersöka möjliga orsaker 

och verkansamband. Nackdelar med den kvantitativa metoden är att den är opersonlig och 

ger inte utrymme till kommentarer från respondenterna. Metoden begränsar förståelsen för 

respondenternas perspektiv och miljö vid undersökningen eftersom den är till stor del styrd 

av den som utformar undersökningen. (Creswell, 2013) 

2.2.1.2 Kvalitativ metod 

När det gäller den kvalitativa metoden så är några av fördelarna att man får detaljerade 

perspektiv från ett fåtal personer och förstår de svarandes erfarenheter inom deras kontext. 

Metoden är byggd från de svarandes perspektiv och ger en möjlighet till att höra rösten 

från de svarande. Något av det negativa med kvalitativ metod är att man inte kan dra några 

generella slutsatser då det är få personer som undersöks. (Creswell, 2013) 
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2.3 Val av respondenter 
2.3.1 Klienter 

99,3 % av företagen i Sverige är små företag enligt SCB (2015). Med den stora andelen av 

företag som ligger i denna benämning ansåg vi att det var av intresse att undersöka deras 

uppfattning om vad som ingår i revisorn arbete och roll. Respondenterna på enkäten har vi 

valt ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man helt 

enkelt använder sig av de personer man har tillgängliga (Bryman & Bell, 2013). I det här 

fallet var de respondenterna som var tillgängliga för oss 42 stycken efter att vi gått igenom 

alla våra kontakter samt deras kontakter. 

Vid valet av respondenter har vi ett tidigare nämnt krav på när de anses vara små, dvs. inte 

stora enligt ÅRL 1 kap 3§, samt ytterligare ett krav på att hälften av dessa inte ska vara  

revisionspliktiga enligt ABL 9 kap 1§. Vi kontaktade 42 personer som driver ett litet före-

tag, hälften av företagarna är de som frivilligt använder revisor och den andra hälften är de 

företagarna som omfattas av revisionsplikten. Utav dessa 42 personer är det några som dri-

ver gemensamt företag, något vi anser inte har en stor betydelse i denna uppsats då de till-

frågade kan ha olika syn på revisorn inom samma företag. Av de 42 tillfrågade svarade 23 

vilket ger en svarsfrekvens på ca 55 %. Av de 23 svarande svarade 13 som inte är revision-

spliktiga och 10 som är revisionspliktiga.  

2.3.2 Revisor 

Även de intervjuade revisorerna har vi valt ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Vi kon-

taktade tre olika revisorer från olika bolag. En mindre revisionsbyrå, en byrå som är 

medelstor och en av de fyra stora revisionsbyråerna (PwC, KPMG, Deloitte och EY). 

Dessutom är dessa tre revisorerna anlitade av tre av de tillfrågade företagarna. Däremot 

intervjuade vi bara två då revisorn från den mindre revisionsbyrån fick förhinder inför in-

tervjutillfället och inte hade en möjlighet att boka om mötet. Vi valde de här revisorerna 

dels för att se om det skiljer sig åt i svaren beroende på revisionsbyråns storlek och dels för 

att de har en relation med några av de, i enkäten, tillfrågade företagarna. 
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2.4 Enkätutformning 
Vid utformningen av enkätfrågorna (för enkäten se Bilaga 1) hade vi förväntningsgapet 

som huvudfokus, vilket är ett utav de fem områdena som vi senare har delat upp vår analys 

efter.   

Fråga 3 och 4 i enkäten (om hur länge företaget drivits/reviderats) var tänkta att indikera 

om det fanns någon skillnad som kunde påverka förväntningarna hos företagarna, men då 

de inte uppvisade någon utmärkande skillnad blev de frågorna inte längre relevanta för un-

dersökningen. Fråga 5 i enkäten användes för att separera de revisionspliktiga företagarna 

från de inte revisionspliktiga företagarna. De kriterierna följer ABL 9 kap. 1§ om 

skyldighet att ha revisor.  

De olika påståenden i fråga nummer 6 och 7 i enkäten är inspirerade av de påståenden som 

Porter (1993) och Köse & Sedat (2015) använde i deras undersökningar av förväntnings-

gapet. En del av påståendena kommer från informationen Brodström och Gustavsson från 

Mazars Set gav på gästföreläsningen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet den 6 

oktober 2015. 

Fråga 11 är relevant för båda respondentgrupperna, då det finns branscher som inte omfat-

tas av revisionsplikten men som ändå av branschen krävs att ha revisor t ex. advokatsam-

fundet (Bolagsverket, 2015a). 

Då en utav de nackdelarna som kommer med att använda enkät är att man inte ger 

utrymme för respondenterna att ge sina kommentarer har vi vid några frågor ställt öppna 

frågor för att får deras personliga åsikter.  

För att analysera prestationsgapet har vi observerat skillnaden som uppstår mellan vad 

klienter förväntar sig att revisorer ska prestera och vad klienter upplever att revisorer har 

presterat. För att komma åt rimligheten i klienters förväntningar har vi vid utformning av 

olika påståenden, om vad revisorns arbete ska omfatta, utgått från vad lag och standard 

föreskriver. 
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Då Porters modell över förväntningsgapet (vi redogör för denna under kapitel 3.2) är inde-

lad i två delar påverkar olika påståenden i enkäten olika delar av modellen. Följande 

påståenden hör samman med rimlighetsgapet respektive prestationsgapet. 

Rimlighetsgapet 

• Upptäcka alla fel i den finansiella informationen 

• Vara lojal mot sin klient   

• Förhindra oegentligheter och bedrägeri i de finansiella rapporterna 

• Upprätta årsredovisningen 

• Ge absolut säkerhet angående redovisningens riktighet 

• Kontrollera varje enskild transaktion 

• Lämna vidare information till banker och andra kreditgivare 

• Lämna vidare information till leverantörer 

Prestationsgapet 

• Ange i revisionsberättelsen fel som hittats i revisionen 

• Lämna vidare information vid misstanke om brott som bedrägeri, mutor, förskingring, 

bokföringsbrott och skattebrott 

• Uttala sig om företagets affärer reflekteras i de finansiella rapporterna 

• Uttala sig om företagets fortsatta drift 

• Kontrollera och uttala sig om företagets interna kontroll 

• Vara opartisk 

• Uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning är upprättad i enlighet med 

lagen  

• Ge konsultation som inte rör revisionsverksamheten 

• Lämna vidare information till Skatteverket 

• Uttala sig om vinstdisposition 

2.5 Intervjuutformning 
Vid utformning av intervjufrågorna (för intervjun se Bilaga 2) hade vi tre områden i 

åtanke: revisorns roll, förväntningsgapet och nuvarande standard/Nordiska Standarden. 

Dessa tre områden utvecklades sedan till fem områden, som vi behandlar i vår analys. Un-

dersökningen av förväntningsgapet har vi valt att utföra bland småföretagare, därav gjorde 
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vi även valet att intervjua revisorerna om den Nordiska Standarden, då den kommer påver-

ka revisionen i små företag. 

2.6 Genomförande av enkät- och intervjuundersökning  
Respondenterna i vår enkät kontaktades via mejl där syftet med vår undersökning angavs 

och länken till vår enkät bifogades. Respondenterna garanterades anonymitet och att 

svaren från enkäten endast skulle användas i syftet med vår undersökning. Tidsramen un-

der vilken svaren från respondenterna skulle erhållas var begränsad till två veckor. Efter en 

vecka skickades en påminnelse till de respondenter som inte hade svarat. Vid utformning 

av enkäten valde vi att använda oss av Google Forms, som är ett webbaserat enkätprogram. 

Motiveringen var att det gav oss möjlighet att ställa mer än 10 frågor, då andra liknande 

program hade begränsningar. Alternativet hade varit att utforma enkäten i pappersform. 

Men för att underlätta för respondenterna att svara under den tidsbegränsade perioden och 

för att undvika kostnader som kan uppstå vid utformning av en pappersenkät valde vi där-

för att utforma en webbenkät.     

Vi kontaktade revisorerna via mejl och avtalade tidpunkter för utförandet av respektive in-

tervju. Revisorerna intervjuades på sina kontor. Intervjufrågorna var identiska vid varje 

intervju i syfte att underlätta jämförelsen mellan de svar som erhålls av revisorer. Frågor 

som ställdes under vardera intervju skickades i förväg till revisorerna för att ge dem möj-

lighet till förberedelse. Varje intervju spelades in med tillåtelse från den revisorn som blev 

intervjuad. Revisorerna garanterades anonymitet samt att material som samlades in vid in-

tervju enbart skulle användas i vår undersökning. Inspelade intervjuer lyssnades igenom 

och transkriberades i efterhand. För att säkerställa mot att utrustning för inspelning av in-

tervjuer eventuellt stängs av, förde vi anteckningar. Under intervjuprocessen gjorde inter-

vjuaren avsteg från frågornas ordningsföljd, alltefter respondentens svar, i syfte att få ett 

naturligare samtal och bättre anpassning efter respondentens kunskap. Varje intervju i vår 

studie varade ca 30 minuter och båda tog plats den 17 december 2015. 

�19



2.7 Kopplingen mellan enkätens och intervjuernas utformning och analysen 

En del av de ovanstående frågorna tas upp i mer än ett analyskapitel men den ovanstående 

indelningen är där de olika frågorna huvudsakligen tas upp. När det kommer till den 

Nordiska Standarden har vi inte ställt några frågor till de enkätsvarande pga. att den ännu 

inte är tillämpad och därmed inte är aktuell för små företag ännu. 

I analysen har vi delat upp frågorna i enkäten i fyra områden. För att kunna närmare under-

söka förväntningsgapet anser vi att det är av vikt att först definiera uppfattningen om revi-

sorns roll i samhället. Därför behandlade det första området klienternas uppfattning om 

man valt revisor oavsett om man är revisionspliktig eller ej. Område två behandlade 

småföretagares förväntningar på och upplevelser av revisorns arbete för att reda ut 

förväntningsgapet. Område tre rörde vad klienterna värderar gällande revisorns arbete och 

det fjärde området rörde rådgivning gentemot klienten, detta är viktigt eftersom vad de 

efterfrågar påverkar deras förväntningar.  

Precis som enkäten har intervjun vid analysen delats upp i olika områden. Fyra är detsam-

ma som uppdelningen när det kommer till enkäten men vi har lagt till ett femte som be-

handlar revisorernas syn på den nuvarande standarden och den eventuellt kommande 

Nordiska Standarden.    

2.8 Validitet och reliabilitet 
En undersöknings validitet innebär att en bedömning görs av om de slutsatser som har 

kommit fram av undersökningen hänger samman eller inte (Bryman & Bell, 2013). Vi 
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anser att validiteten i denna uppsats är relativ hög, då vi anser att de slutsatser vi kommer 

fram till är ett rimligt resultat som hör ihop med det som vi gav oss ut för att undersöka. 

Med en undersöknings reliabilitet menar man undersökningens tillförlitlighet, det vill säga 

om undersökningen visar samma resultat om den skulle genomföras på nytt. Ju närmare 

samma resultat desto mer reliabel är undersökningen. (Bryman & Bell, 2013) Vi gör 

bedömningen att även reliabiliteten är relativt hög i denna uppsats då vi anser att svaren på 

de intervjuer och den enkät vi använt oss av kommer bli ungefär densamma om den 

genomförs igen. Eventuellt kan det komma att skilja sig åt i enkätsvaren om fler eller färre 

av de svarande har genomgått en ekonomiutbildning, men det är något som vi bedömer har 

en låg chans att inträffa. 

För att se till att validiteten och reliabiliteten hålls så hög som möjligt har vi ansträngt oss 

för att hålla oss neutrala och tydliga i enkät- och intervjuprocesserna. Vi har också sett till 

att det går att återgå till respondentsvaren vid behov. Detta har vi uppnått genom att använ-

da oss av ett webbaserat enkätformulär som sammanställer resultaten och vid intervjuerna 

har två av oss antecknat samtidigt som vi har spelat in intervjun. 

2.9 Källkritik   
Vi har i denna uppsats använt oss av ett antal böcker och artiklar, där några utav artiklarna 

kommer från dagspress. Vi är medvetna om skillnaden när det kommer till kvalitén men 

har gjort bedömningen att författarna till dagspressartiklarna är så pass insatta i ämnet att 

de ändå är relevanta. Böckerna och artiklarna skiljer sig åt när det gäller det år de har pub-

licerats och en del av dem har ett antal år på nacken. Vi är medvetna om de begränsningar 

detta kan innebära men har gjort bedömningen att de fortfarande är relevanta för det syfte 

denna uppsats har. En del av litteraturen har en anglosaxiskt perspektiv på revision och vi 

är medvetna om att man i Sverige inte har detta perspektivet, däremot anser vi att de 

resonemangen är applicerbara på situationen i Sverige.  

Vi är medvetna om att empirin inte är tillräckligt täckande för att kunna dra några gener-

aliserande slutsatser om förväntningsgapet hos småföretagare. De slutsatser som den här 

uppsatsen resulterar i kan istället ses som en indikation på hur situationen kan se ut hos 

små företag, och kan ses som ett steg till den fortsatta forskningen i detta område. 
�21



3. Litteraturstudie  
Kapitlet behandlar främst teori från böcker och artiklar för att ge en teoretisk grund vid 

analysen. Kapitlet börjar med revisorns roll i samhället för att utifrån det belysa revisor-

ernas betydelse i samhället för att därefter analysera förväntningsgapet i förhållande till 

klienten. Kapitlet avslutas med små företags efterfrågan, då deras efterfrågan påverkar 

deras förväntningar. 

3.1 Revisorns roll i samhället 

De finansiella rapporterna får trovärdighet genom revisorns uttalande och revisionspro-

cessen finns där för att fungera som en kontrollmekanism. Kontrollmekanismen finns för 

att kontrollera om klienten ifråga håller sig till de normer som anses vara accepterade av 

samhället. Utformandet av dessa normer påverkas av kultur, den sociala och den politiska 

omgivningen, något som i sin tur påverkar även revisionen. (Flint, 1988) 

Enligt Flint (1988) så gör revisionen det möjligt att ha kontroll på hur företaget sköts och 

hur det går för företaget. Det finns alltså enligt Flint en ansvarsskyldighet till en annan part 

i samband med en revision. Vidare menar Flint att revidering av den finansiella informa-

tionen ger en tillförlitlighet och trovärdighet för den informationen som företaget presen-

terar, vilket gör att organisationer och personer på så sätt kan ställas till svars.  

Samhället har en påverkan på revisorns roll (Flint, 1988). Mautz (1975, återgivet i Flint, 

1988) säger att samhället accepterar eller avvisar revisorerna och pga. att samhället lätt kan 

avvisa revisorerna är det viktigt att revisorerna är uppmärksamma på samhällets önskan 

om att en ändring ska ske av rollen och revisionen. Mautz varnar dock att revisorer måste 

ta hänsyn till vad som är rimligt att ändra på, men att ändring bör ske tills allmänheten ac-

cepterar ändringarna.  

Flint (1988) tar upp tre krav för att revisorn ska ha auktoritet: revisorn måste ha kompe-

tens, vara oberoende och beakta etik vid utförandet av revisionen. När det kommer till 

kompetens menar han på att revision kräver att revisorn är tränad i att tänka och bedöma 

olika situationer. Kunskap är bara en del som revisorn måste ha. Det krävs nämligen också 

enligt Flint en förståelse för i vilken kontext som revisionen tillämpas i. Vidare säger Flint 
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att alla parter ska ha förtroende i revisionen för att revisionen ska få auktoritet. Det andra 

kravet för att revisorn ska få auktoritet är att oberoende är uppfyllt. Där finns ett gemen-

samt intresse i samhället att revisionen ger trovärdighet och tillförlitlighet för de som ska-

par och använder sig av informationen. Det sista och tredje kravet för att revisorn ska få 

auktoritet är enligt Flint att de etiska reglerna efterföljs. Att följa de etiska reglerna betonar 

författaren är av stor vikt eftersom det är viktigt för att behålla samhällets tillit. (Flint, 

1988) 

3.1.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin säger att organisationer strävar efter att ses som legitima av det samhälle 

de verkar i. För organisationer anses legitimitet vara en resurs som är nödvändig för deras 

överlevnad och det är samhällets uppfattning av organisationen som skapar legitimitet. 

(Deegan & Unerman, 2011) Huruvida organisationens grundläggande värderingar öv-

erensstämmer med samhällets värderingar är legitimitetsteorins fokus (Chen & Roberts, 

2010). Grunden för teorin är att där finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och det 

samhälle vari organisationen verkar (Deegan & Unerman, 2011).  Det sociala kontraktet är 

en gemensam uppfattning mellan organisationen och samhället om vad som är det rätta 

moraliska beteendet (Carnegie & Napier, 2010). Om organisationen misslyckas med att 

följa det sociala kontrakt som existerar leder detta misslyckande till att samhället drar till-

baka kontraktet och inför sanktioner mot organisationen. Det sociala kontraktet är ett teo-

retiskt kontrakt och personer kan tolka kontraktet olika, olika uppfattningar om vad 

samhället förväntar sig leder till olika handlingssätt från organisationer. Det finns ett brist-

fälligt samband mellan lagen och samhällets normer. (Deegan & Unerman, 2011) Huvud-

sakligen existerar det tre orsaker för detta: 

First, even though laws are reflective of societal norms and values, 

legal systems are slow to adapt to changes in the norms and values in 

society. Secondly, legal systems often strive for consistency whereas 

societal norms and expectations can be contradictory. Thirdly, it is 

suggested that while society may not be accepting of certain behav-

iours, it may not be willing or structured enough to have those behav-

ioural restrictions codified within law. 

(Deegan & Unerman, 2011, s. 328) 
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För att återfå förlorad legitimitet kan man enligt Lindblom (1993, återgivet i Deegan & 

Unerman, 2011) använda sig av fyra olika strategier: ändra uppfattningen samhället har om 

organisationen, informera samhället om de förändringar som organisationen har gjort, få 

samhällets uppmärksamhet riktat mot något annat genom manipulation och försöka förän-

dra de förväntningar som samhället har på organisationen. (Deegan & Unerman, 2011) 

3.2 Förväntningsgapet  
Lagstiftningen anger omfattningen på revisors arbete, däremot föreskrivs inte till vilken 

standardnivå revisorns arbete ska utföras. (Porter, Simon & Hatherly, 2008)  

Ursprungligen definierade Liggio förväntningsgapet som skillnaden mellan förväntningar 

hos den oberoende revisorn och hos användaren av den finansiella informationen gällande 

revisorns prestation. (Lee, Ali & Bien, 2009) En omdefiniering av förväntningsgapet 

gjordes av The Cohen Commission och inkluderade rimligheten avseende förväntningar på 

revisorns arbete. Kommissionen skapades 1974 i USA med syfte att utveckla begrepp och 

rekommendationer inom lämpliga ansvarsområde för oberoende revisorer samt att övervä-

ga om ett förväntningsgap existerar. The Cohen Commission kom fram till att gapet utgörs 

av skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig eller behöver av revisionen och vad 

revisorn kan och rimligen bör förväntas åstadkomma. (De Vay, 2006)   

  

Öhmans (2007, s.132) definition av förväntningsgapet är ”en diskrepans mellan vad in-

tressenter och revisorer uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt”. Med 

denna definition menar Öhman att man skall se vad revisorer ägnar och ska ägna sig åt från 

båda sidorna, revisorernas och intressenternas. 
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FAR (2006) beskriver begreppet förväntningsgap som en brist på överenskommelse mellan 

intressenternas förväntningar på revisorn och vad som revisorn kan och får göra.   

(FAR, 2006, s.131) 

Vid bedömning av bakomliggande faktorer som orsakar ett förväntningsgap argumenterar 

Flint (1988) att i ett samhälle som konstant förändras är det revisorernas oförmåga att kän-

na igen förändringar i allmänhetens förväntningar som kan ge upphov till ett förväntnings-

gap.  

Lee, Ali och Bien (2009) anser att utvecklingen av revisionen och revisorns roll har med-

fört komplexitet till professionen som är svårförståelig för allmänheten. Svårdefinierade 

normer medför ytterligare förvirring hos allmänheten. Som konsekvens råder det olika 

uppfattningar hos allmänheten om vad som revisionen ska åstadkomma och vilka som är 

revisionens främsta mål. Intressekonflikten som uppstår vid fristående rådgivning och re-

visionsbranschens utveckling av rådgivningstjänster menar författarna gör så att allmän-

heten inte uppfattar skillnaden och missförstår revisorns roll. Diverse av de studerade 

studierna gjorda av författarna påpekar att stora förändringar inom revisionsbranschen sker 

enbart som konsekvens av företagsskandaler. Detta föranleder till att revisionsbranschen 

anpassar sig till förändrade förväntningar hos allmänheten för långsamt, vilket i sin tur ger 

upphov till ett förväntningsgap. Andra forskare i författarnas studie menar att förvänt-

ningsgap uppstår i samband med svårigheten att bedöma kvalitetsnivån på revisionen och 

revisorns prestation. Som konsekvens av svårigheten att bedöma kvalitetsnivån formar 
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allmänheten sina bedömningar efter företagsskandaler och har därmed svårt att särskilja 

dåligt utförd revision från dålig affärsverksamhet. Ur tidigare studier lyfter Lee, Ali och 

Bien även fram allmänhetens orimliga förväntningar på revision som en anledning till att 

revisionen förlorar sin trovärdighet hos allmänheten. (Lee, Ali & Bien, 2009) 

Porter (1993) utgår från en liknande tes och tar hänsyn till orimliga förväntningar hos 

allmänheten. Vidare i sin studie presenterar Porter en egen definition samt modell för 

analys av förväntningsgapet. Till skillnad från tidigare studier tog Porter i beaktning att 

revisorer även kan utföra bristfällig revision och på motsvarande sätt prestera sämre (Lee, 

Ali & Bien, 2009). 

Egen översättning av modell (Porter, 1993, s.50) 

Porter (1993) definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan samhällets förväntningar 

på revisorns arbete och samhällets upplevelse av revisorns prestation. Porter delar in 

förväntningsgapet i två komponenter: 

  

• Rimlighetsgapet – skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att revisorn ska upp-

nå med sitt arbete och vad revisorer rimligen kan förväntas åstadkomma. Rimligheten i 

Porters modell motsvaras av kostnadseffektivitet. Det är kostnadseffektiviteten som 

avgör om förväntningar, på vad revisorer ska åstadkomma, är att anses som rimliga.     
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• Prestationsgapet – skillnaden mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig att revi-

sorer ska åstadkomma och uppfattningen om vad revisorn har uppnått. Enligt Porter 

kan prestationsgapet ytterligare preciseras med hjälp av två komponenter:  

- Bristfällig standard – avser revisorns uppgifter och definieras som skillnaden 

mellan de uppgifter som samhället rimligen kan förvänta sig att revisorn ska ut-

föra och de befintliga uppgifter angivna av lagar och “professional promulga-

tions”. 

- Bristfällig prestation – avser revisorns prestation och definieras som skillnaden 

mellan samhället förväntningar och uppfattningar om revisorns prestationsnivå av 

de befintliga uppgifter angivna av lagar och “professional promulgations”. 

Porter (1993) förklarar vidare att när allmänhetens förväntningar på revisorns arbete och 

allmänhetens uppfattningar om revisorns prestation skiljer sig åt och skillnaden kan knytas 

till en viss uppgift, bör uppgiften analyseras och knytas till relevant komponent i modellen 

i syfte att finna lämplig åtgärd som minskar förväntningsgapet. 

Lee, Ali och Bien (2009) beskriver i sin studie ett antal framställda förslag, från tidigare 

forskning, på minskning av förväntningsgapet. Utbildning ges som förslag i tidigare 

forskning som ett tillvägagångssätt för att åstadkomma ökad förståelse hos allmänheten. 

Tidigare studier som författarna har behandlat påvisar att användare av finansiell informa-

tion med bred kunskap om revision är mer realistiska i sitt förhållningssätt till revisorns 

roll och uppgifter. Utvidgning av revisorns ansvar är ett annat förslag som Lee, Ali och 

Bien observerat i behandlade studier. I studierna poängteras att utvidgning av revisorns 

ansvar med analys av fortsatt drift, bedrägeri och intern kontroll skulle kunna tillfredsställa 

vad allmänheten efterfrågar av revisorn. Vidare föreslår ett antal andra studier behandlade 

av Lee, Ali och Bien utvidgning av revisionsrapporter med förklaring att allmänhetens 

uppfattningar om revisorns roll och ansvar skulle kunna förbättras. Det sista förslaget som 

Lee, Ali och Biens studie av tidigare forskning ger är att revisionsmetoder bör bli mer 

strukturerade, det anses kunna ge möjlig förbättring av revisorns prestation. Författarna 

förklarar däremot att behandlade studier inte påvisar hur strukturerad datainsamling under 

revision skulle kunna minska förväntningsgapet. Avslutningsvis argumenterar Lee, Ali och 
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Bien att framställda förslag är väl fungerande i teoretiska termer men visar sig inte funk-

tionella i den praktiska miljön. Författarna av studien anser att förväntningsgapet kan åt-

gärdas genom omdefiniering av revisorns roll så att den stämmer överens med samhällets 

uppfattning av revisorn. (Lee, Ali & Bien, 2009)  

Sikka (1998) har en annorlunda uppfattning gällande definiering och åtgärder av förvänt-

ningsgapet. I sin artikel The impossibility of eliminating the expectations gap: some theory 

and evidence förklarar Sikka att det hos allmänheten råder olika uppfattningar om revi-

sorns roll vilket ger upphov till att definitionen av revisorns roll ständig förändras. Vidare 

förklarar Sikka att en ständig förändring och olika uppfattningar försvårar därmed definier-

ing och analys av vad som ska elimineras vid minskning av förväntningsgapet.   

3.3  Efterfrågan och förväntningar på revisorn hos små företag 
En förändring inom revisionen bör ske i både stora och små företag så att de uppfyller 

förväntningarna hos klienterna skriver Brännström som kommentar till Lars Ekmans Bal-

ansartikeln  i sitt blogginlägg. (Brännström, 2012) 

ISA-regelverket för oss alltför långt från kundernas behov. Innan 

marknaden slutar efterfråga oss måste vi därför reagera, agera och 

skapa en revision för mindre företag som marknaden efterfrågar.  

(Ekman 2012, s.43) 

Collis, Jarvis och Skerratt (2004) beskriver, i deras vetenskapliga artikel, faktorer som 

påverkar efterfrågan på revision i små företag som inte omfattas av revisionsplikt men friv-

illigt väljer att ha revision. Av studien framgår att det framförallt är ledningens uppfattning 

om betydelsen av revision för det egna företaget som är avgörande. Författarna argu-

menterar att ledningen formar sin uppfattning om värdet på revision utifrån dess bidrag till 

förbättring av kvalitet på finansiell information som presenteras samt revisorns hjälp med 

förbättring av intern kontroll. En annan förklaring till varför små företag frivilligt efterfrå-

gar revision är krav som långivare ställer på små företag. (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004)  

Carey, Simnett och Tanewski (2000) har i sin studie valt att undersöka efterfrågan på intern 

och extern revision samt nyttan och kostnaden av revisorn. Författarna menar att efterfrå-
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gan på revision kan kopplas med företagets storlek, skuld samt med företagets ledning. 

Abdel-Khalik (1993, återgivet i Carey, Simnett & Tanewski, 2000) argumenterar att ägarna 

behöver en extern revision för att kunna uppfylla kraven i ett företag som kreditgivarna 

kräver. 

Kirby & Kings (1997) studie handlar om relationen mellan små företag och revisions-

byråer i England. Små företag förväntar sig få råd när de anser att de är i behov av det samt 

att kostnaden ska vara rimlig. Små företag efterfrågar mest rådgivning. (Kirby & King, 

1997)  
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4. Revisorn i Sverige 
I detta kapitel behandlas revisorns roll med utgångspunkt i vad som föreskrivs att revisorns 

uppgifter ska omfatta. Detta sker utifrån de lagar och standarder som gäller i Sverige. 

Kapitlet avslutas med att redogöra för den Nordiska Standarden som är under utarbetning, 

då den kommer få konsekvenser för små företags revision om den införs. 

4.1 Frivillig revision 
För de företag som räknas som små är inte alla skyldiga att ha revisor. De som undantas 

från revisionsplikten är de som inte uppfyller mer än ett utav följande krav i ABL 9 kap. 1§ 

tredje stycket.  

Skyldighet att ha revisor 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av den-

na paragraf.  

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget 

inte ska ha någon revisor. 

Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande 

villkor:  

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

(ABL 9:1) 

4.2 Revisorns uppgift 
4.2.1 God revisorssed 

Revisorn ska agera inom ramen för de etiska regler som FAR utvecklar, samt det som 

nämns i Revisorsnämndens praxis. Detta då Revisorsnämnden vägleder kring frågor i revi-

sorsetik. (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014; FAR, 2006) 
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Enligt 19§ (Revisorslagen 2001:883)(RL) har revisorn skyldighet att betrakta god revi-

sorssed. Enligt FAR innebär god revisorssed hur revisorn skall agera i sin egen roll som 

revisor. Förtroendet för revisorn grundar sig på oberoende, tystnadsplikt och kompetens. 

(FAR, 2015) Vidare måste revisorn enligt lag följa god revisorsed och i samband med revi-

sionen även god revisionssed, dvs. god revisionssed inkluderas i god revisorssed. (Moberg, 

Valentin & Åkersten, 2014) 

4.2.2 God revisionssed 

Omfattningen av revisionen bestäms utav god revisionssed. Vid utvecklingen av teori och 

praxis måste därmed också en anpassning ske vid vad som omfattas av begreppet god revi-

sionssed. (SOU 1971:15) 

Moberg, Valentin & Åkersten (2014) menar på att där finns tre olika källor som är 

avgörande vid bestämmande av god revisionssed. 

1. Tillämpliga revisionsstandarder (ISA) samt FAR:s rekommenda-

tioner och uttalanden i revisionsfrågor 

2. Revisorsnämndens praxis 

3. Rättspraxis 

(Moberg, Valentin & Åkersten, 2014, s.162) 

I 9 kap. 3§ ABL uttrycks därmed att i samband med sin granskning ska revisorn utgå ifrån 

god revisionssed och lagstiftarna utelämnar en klar definition. De lägger alltså över ans-

varet på organisationer som FAR och IFAC att utveckla denna sed genom rekommenda-

tioner och uttalanden. (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) 

4.2.3 Utvecklingen av sederna 

God revisionssed utvecklas av olika revisionsorganisationer så som IFAC och FAR. 

(Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) Revisorslagens 3§ punkt 4 säger dock att Revi-

sorsnämnden ansvarar för att utvecklingen av god revision- och god revisorssed sker på ett 

lämpligt sätt och att Revisorsnämnden därmed har tolkningsföreträde när det kommer till 

sedernas innehåll. Vidare säger de i propositionen att domstolen får göra den slutliga 

bedömningen i varje enskilt fall. (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014; Prop 2000/01:146) 
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4.2.4 Arbetsuppgifter 

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, 

granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och för-

valtning. [...] Revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen. 

(FAR, 2006, s.19) 

Den vanligaste uppgiften för en revisor är ett så kallat bestyrkandeuppdrag. Det innebär att 

revisorn uttalar sig om den historiska finansiella informationen revisorn  reviderar. I utta-

landet ska revisorn uttala sig med en viss grad av säkerhet. Revisorn kan inte uttala sig 

med absolut säkerhet utan gör ett uttalande med antingen hög säkerhet eller begränsad säk-

erhet. Den nivå av säkerhet revisorn uttalar sig med representerar den grad av tillit revisorn 

har skaffat sig under granskningsprocessen. (FAR, 2006)  

För revisorn innebär revisionen att först förstå och sätta sig in i företaget och dess verk-

samhet för att sedan granska och sedan avsluta revisionen med att rapportera om företagets 

årsredovisning, bokföring och förvaltning. För att åstadkomma detta tar revisorn del av 

protokoll, prognoser, budgetar och periodbokslut och gör utifrån detta egna analyser av 

företagets utveckling, detta för att skapa sig en god bild av företaget. (FAR, 2006) 

Enligt 5§ Revisionslagen (1999:1079) (RevL) ska revisorn granska företagets årsredovis-

ning, bokföring och företagsledningens förvaltning. Denna granskning ska följa de krav 

som krävs för att god revisionssed ska uppnås. (FAR, 2006)  

5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring 

samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så in-

gående och omfattande som god revisionssed kräver. 

(RevL 5§) 

Eftersom de flesta företagen i Sverige är små är det ofta nödvändigt för revisorn att använ-

da sig av substansgranskning för större delen av bokföringen. Det betyder att revisorn går 

igenom företagets transaktioner och vid utstickande poster kontrollerar vad som gett up-

phov till dem. När företag blir större kan det även bli aktuellt för revisorn att utföra stick-
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prov på slumpmässigt valda poster. Vid granskningen är riskbedömning och väsentlighet 

två viktiga begrepp. Riskbedömning innebär att revisorn gör en bedömning om hur stor 

risken är att det uppstår fel i de finansiella rapporter revisorn ska granska. Den bedömnin-

gen kopplas till väsentlighet, vilket innebär att revisorn gör en bedömning om vad som är 

väsentligt för hen att fokusera sin revision på. Dessa två begrepp bestämmer vad som ska 

granskas och utgör grunden för de stickprov revisorn gör. (FAR, 2006) Enligt FAR syftar 

revisorns granskning till att bedöma om följande: 

• resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar (noter) ger 

en rättvisande bild av företagets resultat 

• de i balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna exis-

terar, om de tillhör företaget och om de är rätt värderade 

• alla tillgångar och skulder finns med i balansräkningen 

• resultat- och balansräkningarna stämmer med bokföringen 

• den ekonomiska information som finns i förvaltningsberättelsen ger 

en rättvisande bild av företagets resultat och ställning tillsammans 

med resultat- och balansräkningarna och noterna samt eventuell 

kassaflödesanalys (finansieringsanalys) 

• förvaltningsberättelsen innehåller vad lag och god redovisningssed 

kräver 

• ansvarsfrihet kan beviljas, dvs. huruvida någon i företagsledningen 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. 

• annan information i årsredovisningen stämmer med resultat- och 

balansräkningarnas bild av företaget och med vad revisorn känner 

till om företaget.  

(FAR, 2006, s. 29) 

Som nämnts tidigare ska revisorn göra ett uttalande om årsredovisningen, men det är inte 

revisorn som ska utforma och upprätta årsredovisningen. Att utforma och upprätta årsre-

dovisningen är företagets styrelse och VDs ansvar. (FAR, 2006) Revisorn ska även uttala 

sig om företagets fortsatta drift (ISA 570 punkt 6).  
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I revisionsberättelsen ska revisorn rapportera om årsredovisningen har upprättats enligt 

ÅRL. Revisorn ska också uttala sig om den föreslagna vinstdispositionen och om balan-

sräkningen och resultaträkningen har fastställts. (FAR, 2006) 

32 § Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 

1. bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resulta-

träkningen, 

2. bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och 

3. styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har 

upprättat en förteckning enligt 21 kap. 10 § över vissa lån och 

säkerheter. 

(ABL 9:32) 

I revisionsberättelsen ska det också klargöras om revisorn har tvingats avvika från god re-

visionssed. (FAR, 2006) 

När revisorn granskar företagets förvaltning ska hen enligt FAR (2006) bedöma: 

• åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller VD som kan 

föranleda ersättningsskyldighet gentemot företaget 

• fullgörandet av bokföringsskyldigheten 

• andra överträdelser av ABL, tillämplig lag om årsredovisning och 

bolagsordningen. 

(FAR, 2006, s. 30) 

För att kunna göra en bedömning av företagets förvaltning ska revisorn samla in tillräckligt 

med revisionsbevis, mängden revisionsbevis som är nödvändig bedömer revisorn i varje 

enskilt fall. För att revisorn ska kunna uttala sig om styrelseledamöternas och VD:s ans-

varsfrihet i revisionsberättelsen krävs en förvaltningsrevision. I förvaltningsrevisionen gör 

revisorn en bedömning av styrelseledamöters och VD:s handlingar som kan leda till ersät-

tningsskyldighet gentemot företaget. Förutom att bedöma styrelseledamöters och VD:s 

handlingar ska hen göra en bedömning av andra eventuella överträdelser av ABL, ÅRL och 

bolagsordningen. (FAR, 2006) 
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Revisorn ska även göra en bedömning av risken för fel och oegentligheter i revisionen. De 

fel och oegentligheter som det gäller är de som kan påverka företagets resultat och ställ-

ning väsentligt, det gäller även frågan om ansvarsfrihet för företagsledningen. Revisorn har 

inte som syfte att upptäcka och förhindra fel och oegentligheter. Skulle det dock finnas 

skäl för revisorn att misstänka detta ska antingen styrelsen eller VD informeras, det är 

sedan de som har ansvaret för att besluta om åtgärder. Det kan alltid förekomma fel och 

oegentligheter och revisorn måste fokusera på hur pass pålitlig redovisningen. Detta efter-

som det inte är säkert att revisorn har en rimlig chans att upptäcka de eventuella felen och 

oegentligheterna (FAR, 2006) 

Ibland resulterar förvaltningsrevisionens slutsatser i att revisorn blir skyldig att anmäla ett 

misstänkt brott till en åklagare. (FAR, 2006) FAR nämner ett flertal brott då revisorn är 

anmälningsskyldig, några av dem är: bedrägeri, mutbrott, förskingring, bokföringsbrott 

och skattebrott. Dessa situationer nämner också Brodström och Gustavsson (2015). I vissa 

fall är det inte nödvändigt för revisorn att anmäla brott till åklagaren och det är vid de 

tillfällen det misstänkta brottet är obetydligt, det har redan anmälts av någon annan t ex. 

styrelsen, eller om den ekonomiska skadan, och övriga skadliga följder, som har uppstått 

på grund av det misstänkta brottet har ersatts eller rättats till. (FAR, 2006) 

4.2.5 Tystnadsplikt  

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller 

nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin 

yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana 

uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar 

dessa föreskrifter. 

(RL 26§) 

  

Enligt 26§ har alltså revisorn inte rätt att använda sig av uppgifter som hen fått i samband 

med att hen har utfört revision för ett företag. Revisorn har alltså förbud att använda sig av 

information som kan vara till fördel för sig själv, men även att förmedla vidare information 

till någon annan eller om det kan skada företaget. (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) 
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41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom-

stående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelä-

genheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 

(ABL 9:41) 

Moberg, Valentin & Åkersten (2014) säger i bolagsrevisorn att detta förenklat betyder att 

revisorn enligt 9 kap. 41§ ABL får lämna upplysningar till styrelse eller VD, resterande 

omfattas av begreppet utomstående och revisorn bryter då mot tystnadsplikten enligt 9 kap. 

41§ ABL. Upplysningarna i denna paragraf syftar på att angelägenheter som revisorn fått 

kännedom om via sin yrkesutövning inkluderas av tystnadsplikten. (Moberg, Valentin & 

Åkersten, 2014) Där finns dock vissa undantag från tystnadsplikten, i paragrafen står där 

“obehörigen” som syftar på att revisorn inom ramen för uppdraget får lämna vidare 

uppgifter i syfte att revisorn behöver rådfråga till exempel kollegor förutsatt att personen 

ifråga inte lämnar vidare informationen. Vidare säger de i propositionen att utlämning av 

uppgifter som inte kan skada företaget är tillåtet för revisorn, dock ska man ha i åtanke att 

där finns ytterligare regler kring revisorns tystnadsplikt som gicks igenom i 26§ RL. I den-

na paragraf finns det ytterligare begränsningar i revisorns tystnadsplikt. (Prop. 2004/05:85) 

4.2.6 Upplysningsplikt  

I vissa situationer måste revisorn bryta mot sin tystnadsplikt, då de har en upplysningsp-

likt. 9 kap. 46§ ABL nämner sådana situationer (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014).  

46 § Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en 

lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i 

konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets 

angelägenheter. 

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om 

bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förunder-

sökning i brottmål. […] 

(ABL 9:46) 
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ABL anger att det i revisionsberättelsen ska anges de normsystem för revisionen som revi-

sorn har använt. Revisorn ska också ange om hens åsikt avviker från den som ges av 

styrelsen eller en annan revisor, om revisionen har blivit begränsad när det gäller inriktning 

eller omfattning samt om revisorn anser att hen, för att göra ett uttalande, saknar underlag. 

(ABL 9:30) Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande från revisorn om årsre-

dovisningen har upprättats enligt tillämplig lag. I revisorns uttalande ska det också anges 

om årsredovisningen representerar en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 

(ABL 9:31) Revisorn har enligt 9 kap. 35§ ABL ytterligare upplysningsplikt då revisorn 

vid genomgång av årsredovisningen finner innehåll som hen anser att aktieägarna bör ha 

kännedom om. I vissa tillfällen kan officiella myndigheter, som t ex. Skatteverket, kräva att 

revisorn lämnar ut uppgifter utan att klienten ger tillstånd till det (SOU 2007:056). 

4.2.7 Oberoende 

Som revisor kan man ge råd till sina klienter samt visa de brister som finns i det granskade 

materialet, detta kallas revisionsrådgivning. Denna typ av råd ska utgöra en del av revi-

sionsverksamheten och den ska förbättra företagets redovisning. Det är viktigt att förstå 

vilken typ av råd revisorn får lämna ut samt vilken skyldighet revisorn har att lämna ut råd, 

då råd revisorn lämnar ut kan hamna i konflikt med revisorns oberoende. (Carrington, 

2010) Vidare påpekar författaren att man kan skilja på vad som revisorn får och måste 

lämna ut inom revisionsrådgivning. Det finns däremot ingen stor skillnad mellan detta. 

Inom revisionsrådgivning kan det därför uppstå en gråzon i revisionsrådgivningen mellan 

vad revisorn får rapportera och vad revisorn måste rapportera. Detta eftersom det är svårt 

att veta vad som ingår i revisionsrådgivningen. (Carrington, 2010) Vidare påpekar Moberg, 

Valentin & Åkersten (2014) att rådgivning, att redovisnings-, skatte- och organisationsfrå-

gor är rådgivning som inte anses ha koppling till revisionsrådgivning, dvs. fristående råd-

givning, något som revisorn inte får ge då det påverkar revisorns oberoende.   

För att granska ett företag måste revisorn vara oberoende gentemot företag som ska 

granskas samt kunna ta självständiga beslut. Det finns etiska riktlinjer om att revisorn kan 

vara oberoende på två sätt. De två typerna av oberoende är det synbara oberoendet och det 

upplevda oberoendet. Det synbara oberoendet handlar om hur allmänheten upplever 

oberoendet medan det upplevda oberoendet handlar om vad revisorn har för uppfattning 

om sitt eget oberoende. (Carrington, 2010) 
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Revisorslagen 20-23§§ innehåller situationer som påverkar revisorns opartiskhet och 

självständighet. Dessa paragrafer beskriver vad revisorn ska ta hänsyn till inför varje upp-

drag då det påverkar revisorns opartiskhet och självständighet dvs. revisorns oberoende. 

Oberoende som enligt Moberg, Valentin & Åkersten (2014) är en viktig del inom revi-

sorsyrket. Oberoendet kan också påverkas då revisorn hamnar i en jävsituation. I Revision-

slagen 17§ finns det olika jävsituationer som kan uppstå då man inte får vara revisor för 

företaget. 

17 § Den får inte vara revisor som 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma 

koncern, 

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag 

eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller 

företagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller 

beroende ställning till företaget eller någon som avses under 1 

eller 2, 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder 

företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller 

företagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- 

eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller 

är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande 

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma kon-

cern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säk-

erhet för. 

(RevL 17§) 

  

Oberoendeanalysen kan användas som en slags vägledning för revisorer som måste fast-

ställa sitt oberoende gentemot klienten. Analysen ska man göra före man tar sig an ett nytt 

uppdrag och under granskningen av ett redan påbörjad uppdrag, detta för att regelbundet 

kontrollera revisorns oberoende. I oberoendeanalysen finns det fem olika hot mot revisorns 
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oberoende: egenintresse-, självgransknings-, partställnings-, vänskaps- och skrämselhot. 

(Carrington, 2010; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) Dessa hot behandlas i 21§ Revi-

sorslagen (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). 

Egenintressehot 

Det betyder att revisorn har något direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens bolag 

eller att klienten och revisorn har gemensamma investeringar, det kan till exempel vara att 

man har aktier i företaget. (Carrington, 2010) 

Självgranskningshotet 

Detta hotet kan uppstå om revisorn tidigare har varit anställd hos klienten och upprättat 

företagets redovisning. Det kan också uppstå då man gett fristående rådgivning som gör att 

man granskar sitt eget arbete. (Carrington, 2010; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) 

Partställningshot 

Detta hot uppkommer när revisorn har uppträtt eller uppträder som stöd för klienten i sam-

band med en rättslig eller ekonomisk angelägenhet (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014).  

Partställningshotet kan till exempel vara att revisorn i en skatteprocess har agerat som 

företrädare för företaget (Carrington, 2010). 

Vänskapshot 

Om revisorn och revisionsklienten t ex. är vänner eller om någon annan i företagslednin-

gen har personliga relationer med revisorn kan ett vänskapshot uppstå (Moberg, Valentin & 

Åkersten, 2014; Carrington, 2010). 

Skrämselhot 

Skrämselhot uppstår om revisorn utsätts för hot eller påtryckningar som påverkar revisorn 

att lämna en oren revisionsberättelse. Detta är ett hot som påverkar revisorns oberoende. 

(Carrington, 2010; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014)  

Revisorns oberoende är viktig, då detta är ett betydelsefullt medel för att garantera kvalitén 

på revisionen (Prop. 2000/01:146). 
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4.3 Den Nordiska Standarden 
Idag används en revisionsstandard i många länder världen runt som heter ISA (In-

ternational Standards on Auditing). ISA tillämpas av både små och stora företag, och är en 

omfattande på ca 700 sidor. (Brännström, 2015) 

För att underlätta ISA har man presenterat en ny standard, den Nordiska Standarden för 

revisionen i mindre företag. Den Nordiska Standarden kallas också för SASE (Standard for 

Audits of Small Entities), vilket är den nya förkortningen för revisionen i små företag. 

(Svensson & Brännström, 2015) Den nya revisionsstandarden fokuserar på de behov som 

små företag behöver. Eftersom ISA kan användas av alla företag, små som stora, kan 

regelverket bli komplicerat för de små företagen. Det kan leda till att de små företagen ut-

för åtgärder som kanske inte alls hade behövts. (Brännström, 2015) Istället för 700 sidor 

som ISA har kommer SASE vara mycket kortare, på ca 20 sidor istället. Syftet med den 

Nordiska Standarden är att revisorn får ett tydligt uppdrag men att revisorn själv bestäm-

mer hur själva granskningen kommer att ske (Svensson & Brännström, 2015). Vad revisorn 

skall uppnå för mål och vad som är viktigt för revisorn när hen granskar och utför revisio-

nen kommer anges i den nya standarden men det viktigaste är att revisorn bestämmer själv. 

(Brännström, 2015) Under 2016 kommer SASE implementeras, men ännu är inget bestämt 

om vilket år den kommer börja användas. (Svensson & Brännström, 2015) 

Det är många som har yttrat sig om den nya Nordiska Standarden för revision i mindre 

företag. Bolagsverket har en positiv syn till den nya standarden, men de anser att det är 

viktigt att man förklarar skillnaden mellan den Nordiska Standarden och den nuvarande 

standarden (ISA). De anser att innehållet är rimligt för mindre bolag samt att kostnaderna 

skulle minska för revisorer. Även om detta skulle ske kommer inte kvaliteten på revisionen 

förändras enligt Bolagsverket. Bolagsverket har några kompletteringar till den nya stan-

darden: att förvaltningsrevisionen ska ingå i systemet, att nationella anpassningar ska 

finnas som en bilaga och sist att det ska vara en ordlista så att man kan förstå vad standard-

en står för. (Bolagsverket, 2015b) 

Advokatsamfundet tycker inte att man ska införa den Nordiska Standarden förrän normgi-

varen av ISA har bekräftat att standarden ger stöd för revisorns uttalande. Tillämpn-

ingsrekommendationer saknas för att det ska vara möjligt att kunna avgöra vad som utgör 
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professionellt omdöme. (Advokatsamfundet, 2015) Det Bolagsverket påpekade i sitt re-

missvar anser också Advokatförbundet, att man ska förklara för- och nackdelarna med 

standarderna. (Bolagsverket, 2015b; Advokatsamfundet, 2015) 

Riksrevisionen anser inte att SASE är användbart för mindre myndigheter eftersom staten 

äger myndigheterna och att kvalitén kommer att variera eftersom den Nordiska Standarden 

saknar tydliga normer hur arbetet skall skötas. Eftersom det är själva revisorn som 

bedömer vad som skall ingå kommer det att försvåra kontrollen. (Riksrevisionen, 2015) 

Skatteverket rekommenderar förslaget för den Nordiska Standarden, de tror inte att kval-

itéten i revisionen kommer förändras efter införandet av den nya standarden. Skatteverket 

anser att fördelen med den nya standarden är att revisorn kommer att använda sig utav pro-

fessionell bedömning och inte så mycket av detaljstyrning. Det positiva är att man fokuser-

ar på företagets förutsättningar. Den stora nackdelen de ser är att det kommer ske ett stort 

tolkningsproblem om hur standarden ska användas. (Skatteverket, 2015) 
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5 Enkätresultat 
I detta kapitel presenteras de respondenter som svarat på enkäten och det resultatet deras 

svar har gett. Enkäten syftar främst till att få kännedom om förväntningsgapet från klien-

ternas perspektiv. Presentationen av enkätempirin är uppdelad i revisionspliktiga och inte 

revisionspliktiga småföretagare. 

5.1 Respondenterna 
Revisionspliktiga småföretagare 

Utav de revisionspliktiga företagarna som svarade på enkäten hade 80% inte någon 

ekonomiutbildning på högskola/universitet och enbart 20%, dvs. två stycken, hade läst 

ekonomi. Undersökningen visar på att även om det är ganska spritt i hur många år de har 

drivit företaget så har 70% av dessa företag blivit reviderade upp till 10 år och 50% har 

bara haft kontakt med revisor i max 5 år. 

Ej revisionspliktiga småföretagare 

Utav de företagare som inte är revisionspliktiga som svarade på enkäten hade ca 70% inte 

någon ekonomiutbildning på högskola/universitet och ca 30%, dvs. fyra stycken personer, 

hade läst ekonomi. Undersökningen visar på att det är ganska spritt i hur många år de har 

drivit företaget, men övervägande delen ca 40% har drivit 16-20 år. Det kan observeras att 

övervägande delen av de frivilliga företagarna på senare år har valt att få sina företag rev-

iderade, detta trots att de flesta företagen som drivits mellan 16-20 år även haft revisor i 

16-20 år. 

�42



5.2 Resultat 
5.2.1 Revisorns roll och uppgift 

Revisionspliktiga småföretagare 

Enligt studien hade 80% av de tillfrågade valt att ha revisor även om de inte omfattades av 

revisionsplikten. Motivationen för de som hade valt bort att ha revisor är ganska tydlig, de 

tycker att revisorn är en onödig kostnad, de ser inte meningen att ha revisor om det inte 

krävs och revisorn uppfyller inte förväntningarna. En kommentar i enkäten var att:  

“När revisorn enbart gör revision får jag som företagare inte ut något 

ekonomiskt på att ha en revisor och då blir revisorn enbart en kostand 

[sic]. [...] Ingen vill betala för något som man inte måste om utfallet 

av kostnaden är högre än intäkten eller besparingen.” 

Ej revisionspliktiga småföretagare 

84,6% hade valt revisor oavsett om de omfattades av revisionsplikten eller ej. Vidare visar 

studien att 15,4% inte hade valt revisor. Värt att poängtera här är att några av de tillfrågade 

kan befinna sig i en bransch som kräver att ha revisor även om de inte är omfattade av re-

visionsplikten enligt lag. Motivation för att inte ha revisor är att de tycker att det är en 

onödig kostnad. Samt att en utav de tillfrågad inte ser någon mening med att ha revisor om 

det inte krävs. 

5.2.2 Förväntningsgapet 

Vid frågorna om vad de tillfrågade förväntar respektive upplever att revisorn gör i sitt ar-

bete visade enkäten följande resultat. Procenttalen anger andelen respondenter som har 

kryssat för det aktuella påståendet. 
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5.2.3 Hantering av förväntningar 

Revisionspliktiga småföretagare 

När det kommer till information om revisorns arbete så säger 90% av de tillfrågade att den 

är tillräcklig medan 10% svarade att de vill ha mer information.  

På frågan om hur mycket kunskap de tillfrågade hade kring revisorns arbete valde 20%  

lite som svarsalternativ. Det är även 20% av de tillfrågade som svarade mycket på denna 

fråga. Däremot anser sig majoriteten, dvs. 60%  av de tillfrågade, ha ganska mycket kun-

skap.  
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Alla tillfrågade anser att de har en bra fungerande kommunikation med sin revisor, 60% 

mycket bra och 40% bra.    

Angående upplevd nöjdhet med revisorns arbete har en majoritet, dvs. 70% av de tillfrå-

gade, svarat att de är mycket nöjda. 20% är nöjda med revisorns arbete, medan 10% är 

mindre nöjda och ingen av de tillfrågade valde inte nöjd. 

Ej revisionspliktiga små företagare 

Informationen om revisorns arbete anser 92,3% av de tillfrågade är tillräcklig medan 7,7% 

vill ha mer information.  

Vidare anser 7,7% av de tillfrågade att de har mycket kunskap och 38,5% att de har ganska 

mycket kunskap om revisorns arbete. Majoriteten av de tillfrågade dvs. 53,8% har svarat 

att de har lite kunskap om revisorns arbete. 

46,2% av de tillfrågade har mycket bra kommunikationen med sin revisor, medan 38,5% 

tycker kommunikationen är bra. 15,4% av de tillfrågade har svarat mindre bra på kommu-

nikationen mellan dem och revisorn. 

Studien visar på att alla de tillfrågade inom denna kategori är nöjda med revisorns arbete 

och ingen har uttryckt ett missnöje, 53,8% är mycket nöjda och 46,2% är nöjda. 

5.2.4 Jämförelse mellan de revisionspliktiga och inte revisionspliktiga företagarna 

När det kommer till skillnader mellan de revisionspliktiga och de inte revisionspliktiga 

småföretagarna i de olika påståendena om revisorns arbete finns det några påståenden som 

skiljer sig mer än andra.  Det finns skillnader mellan de revisionspliktiga och de inte revi-

sionspliktiga småföretagarna när det kommer till att revisorn ska upptäcka alla fel i den 

finansiella informationen. Det är 70 % av de revisionspliktiga företagarna som förväntar 

sig detta av revisorn. Företagarna som inte är revisionspliktiga har ungefär samma pro-

centsats kring deras förväntningar.  
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Ett annat påstående är det om att revisorn ska ange i revisionsberättelsen fel som hittats i 

revisionen, 46,2% och 30,8% av de inte revisionspliktiga förväntar respektive upplever 

detta medan den motsvarande siffran för revisionspliktiga företagare är 70% i båda kate-

gorierna. 

Påståendet att lämna vidare information vid misstanke om brott som bedrägeri, mutor, 

förskingring, bokföringsbrott och skattebrott har inte en större skillnad i förväntningar mel-

lan de revisionspliktiga och icke revisionspliktiga, skillnaden är på ca 4%. Däremot är det 

en större skillnad när det gäller upplevelsen av samma påstående, procentsatsen har sjunkit 

i båda företagargrupperna men skillnaden mellan dem har ökat, 40% för de revisionsplikti-

ga och 15,4% för de som inte är revisionspliktiga. 

Påståendet att förhindra oegentligheter och bedrägeri i de finansiella rapporterna skiljer 

sig inte speciellt mycket när det kommer till vad revisionspliktiga och de som inte är revi-

sionspliktiga förväntar sig, det är ca 70% i båda. 

Ett annat påstående är att revisorn ska upprätta årsredovisningen. Det finns ingen stor 

skillnad på vad revisionspliktiga och vad inte revisionspliktiga företagarna förväntar sig 

när det kommer till att revisorn ska upprätta årsredovisningen, det ligger på ca 80% hos 

båda.  

För påståendet att revisorn ska ge absolut säkerhet angående redovisningens riktighet 

förväntar sig 60% av de revisionspliktiga och 53,8% av de inte revisionspliktiga att detta 

är något som revisorn ska göra.  

När det gäller påståendet om att revisorn ska uttala sig om företagets affärer reflekteras i 

de finansiella rapporterna finns där en skillnad. För de revisionspliktiga är det fler som 

förväntar sig detta än som upplever det, medan det för de som inte är revisionspliktiga är 

färre som förväntar sig detta än som upplever det. 

Vidare är ett annat påstående att revisorn ska vara opartisk. För de revisionspliktiga är det 

40% som förväntar sig detta och 60% som upplever att revisorn är opartisk. Hos de inte 
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revisionspliktiga är det däremot samma procentsats i både förväntning och upplevelse, 

46,2%. 

När det gäller påståendet om att revisorn ska uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning är upprättad i enlighet med lagen skiljer det sig ca 13% när det gäller förvänt-

ning på revisor, där inte revisionspliktiga ligger lägre än revisionspliktiga. Vid upplevelse 

av revisorns arbete har dels deras enskilda procentsats sjunkit och dels har skillnaden dem 

emellan sjunkit till ca 10%. 

Studien visar att påståendet om att revisorn ska lämna vidare information till Skatteverket 

skiljer sig med 11,5% mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga, däremot är de 

konsekventa när det gäller förväntningar och upplevelser. 

För påståendet om att revisorn ska uttala sig om vinstdisposition förväntar sig 70% av de 

revisionspliktiga och 53,8% av de inte revisionspliktiga att detta är något revisorn ska 

göra. När det kommer till hur de upplever det har procenttalet sjunkit med 20% hos revi-

sionspliktiga medan det hos de inte revisionspliktiga endast har sjunkit med 7,6%. 

Studien visar att påståendet om att revisorn ska kontrollera varje enskild transaktion inte 

skiljer speciellt mycket mellan de olika kategorierna av vad företagarna förväntar sig. När 

det kommer till påståendena att revisorn ska vara lojal mot sina klienter, att lämna vidare 

information till banker och andra kreditgivare samt att revisorn ska lämna vidare informa-

tion till leverantörer finns det inte heller några stora skillnader mellan de revisionspliktiga 

och de som inte är revisionspliktiga eftersom skillnaden ligger på under 10 %.  Även de 

påståenden om att revisorn ska uttala sig om företagets fortsatta drift, kontrollera och utta-

la sig om företagets interna kontroll samt ge konsultation som inte rör revisionsverk-

samheten har ingen större skillnad mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga före-

tagarna, skillnaden ligger även här på under 10%. 

5.2.5 Klienters värdering av revision 

Revisionspliktiga småföretagare 

Att priset påverkar förväntningarna tycker 50% av de tillfrågade, dvs. 5 utav de 10 tillfrå-

gade. För 4 utav dessa 5 var det genomgående svaret på vilket sätt priset påverkar förvänt-
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ningarna att de utav ett högre pris förväntar sig mer utav deras revisor. Det kan handla om 

att de förväntar sig smarta lösningar, att de gör mer än ett perfekt jobb och att de får mer 

råd om företagets framtid. Vidare nämner två utav de tillfrågade att det är främst genom att 

ge råd och förbättringsförslag som revisorn kan motivera ett högre arvode jämfört med en 

annan revisor.  

Ej revisionspliktiga små företagare 

Majoriteten på 61,5% av de tillfrågade, dvs. 8 utav 13, anser inte att priset påverkar deras 

förväntningar på revisionen. Resterande 38,5% anser att förväntningarna påverkas. Totalt 

gav 4 av de 5 som anser att priset påverkar deras förväntningar motiveringar till detta. De 

som anser att priset påverkar förväntningarna förväntar sig mer om det blir dyrare. En utav 

de tillfrågade påpekar att hen vill ha bra råd och få mer hjälp. Ett lägre pris resulterar i att 

de har lägre förväntningar, något som två av de tillfrågade anser.  

5.2.6 Rådgivning 

Revisionspliktiga småföretagare 

Vid frågan om vad revisorn ska ge råd om har 80% svarat att revisorn ska ge råd om hur 

man kan betala så lite skatt som möjligt. Samma procentsats har svarat att revisorn ska ge 

råd om förbättringar gällande företagets redovisning och förvaltning i samband med 

granskningen av revisionen. När det gäller råd om den löpande bokföringen anser 90% av 

de tillfrågade att de ska få råd om den löpande bokföringen. Däremot är det endast 20% av 

de tillfrågade som anser att revisorn ska ge råd om hur styrelsen ska lägga upp organisatio-

nen av företaget.  

Ej revisionspliktiga små företagare 

I enkätstudien har 76,9% svarat att revisorn ska ge råd om hur man kan betala så lite skatt 

som möjligt. När det kommer till förbättringar gällande företagets redovisning och förvalt-

ning i samband med granskningen av revisionen har 69,2% att revisorn ska ge råd om det-

ta. Vidare har 76,9% tyckt att revisorn ska ge råd om den löpande bokföringen. Sista frå-

gan visar att 7,7% anser att revisorn ska ge råd om hur styrelsen ska lägga upp organisatio-

nen av företaget. 
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6. Intervjuresultat 
I detta kapitel presenteras de respondenter som svarat på intervjuerna och det resultat som 

deras svar har gett. Intervjun syftar främst till att få perspektiv på relationen revisorerna 

har till klienter och relevant standard. Presentationen av intervjuempirin är uppdelat efter 

de olika revisorerna. 

6.1 Respondenterna 
I intervjuprocessen intervjuade vi revisorer från två olika revisionsbyråer, en stor och en 

medelstor revisionsbyrå. Den stora revisionsbyrån är en utav de fyra stora revisionsbyråer-

na och revisorn vi intervjuade därifrån har jobbat där i 15 år. Hen blev godkänd revisor 

2006 och några år efter det blev hen auktoriserad revisor och reviderar framförallt små 

företag. 

Den medelstora revisionsbyrån är en större byrå men ingår inte i de fyra stora revisions-

byråerna. Revisorn från denna byrå är auktoriserad revisor och har reviderat företag i 25 år. 

Hen arbetar med revision till företag i varierande storlekar och branscher.   

6.2 Resultat 

6.2.1 Revisorns roll och uppgift 

Revisor från en stor revisionsbyrå 

När revisorerna fick frågan om vad de anser revisorns uppgift är svarade revisorn från den 

stora revisionsbyrån att det är kvalitetssäkring av klientens årsredovisning och förvaltning 

av bolaget som är revisorns uppgift. 

Samma revisor sa att revisorns roll i samhället speglas i revisionsbyråns affärsidé, “vi ska 

verka för ett, ett samhälle som är, inger förtroende”. Ser någon en årsredovisning som är 

granskad av deras byrå ska det ge en känsla av förtroende och kvalité. Revisorn poängterar 

att “vi ska bygga förtroende i samhället” något som hen anser att revisorns uppgift är. 

När det kommer till sambandet mellan revisorns roll i samhället och revisorns roll till 

klienten poängterar revisorn från den stora revisionsbyrån att det ibland finns rätt eller fel, 
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men att det i flera fall handlar om bedömningsfrågor eller värderingsfrågor. Hen betonar att 

frågan här är hur de ska sätta ett värde på detta. Enligt revisorn gäller det att hitta en rimlig 

fördelning mellan hur mycket tid företaget ska lägga på att ta fram sitt bokslut och hur my-

cket tid revisionsbyrån ska lägga för att det ska resultera i ett rimligt resultat. Vidare säger 

revisorn att det gäller att hitta en effektiv resursfördelning, hos både företag och revisions-

byrå, för att en rättvisande bild ska ska kunna återges. För att göra detta får man ta hänsyn 

till vad som är väsentligt för företaget så att det blir kostnadseffektivt för företaget. 

Revisor från en medelstor revisionsbyrå  

“Att vara opartisk och oberoende, en grundregel” enligt revisorn på den medelstora revi-

sionsbyrån. Vidare poängterar hen att revisorn ska, utöver vad som föreskrivs i lagen gäl-

lande oberoende och opartiskhet, fungera som stöd och rådgivare. Dock inte i den omfat-

tningen att det strider mot regler om oberoende och opartiskhet. 

Revisorn utvecklar sitt resonemang och förklarar att revisorns roll i samhället innebär att 

vara stöd och rådgivare i syfte att främja företagens utveckling i samhället. Vidare anser 

revisorn att det ingår i rollen att kvalitetssäkra de finansiella rapporter som klienten upprät-

tar. Den tillfrågade revisorn betonar att det är viktigt att samhället har förtroende för de fi-

nansiella rapporter samt att intressenter ska uppfatta att kvalitetssäkring har utförts av en 

oberoende och opartisk revisor.  

Revisorn på den medelstora revisionsbyrån påpekar att rollen i samhället och rollen till 

klienten går in i varandra. “Kvalitetssäkra klientens årsredovisning, det är ju, det är en roll 

man har såväl för samhället men även för klienten”. Hen går vidare med att säga att det är 

av betydelse för klienten att kunna presentera en årsredovisning som är säkerställd och 

granskad av en oberoende person. 

6.2.2 Förväntningsgapet 

Revisor från en stor revisionsbyrå 

När det kommer till orsakerna bakom förväntningsgapet och den skillnaden mellan in-

tressenters förväntningar på vad revisorn ska göra och vad revisorn ska göra enligt lag sva-

rade revisorns följande: “Många tänker att revisorn är ju en [...] petig människa som gör 

att så allting ska vara exakt rätt”. Revisorn påpekar att revisionen stämmer kanske nästan, 
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men inte exakt. Det viktiga är att revisionen ger en rättvisande och rimlig bild. Samhället 

och intressenterna har enligt revisorn stor tillit till att allting granskas av revisorn och när 

något ifrågasätts så är svaret ofta att om revisorn har kollat på det så är allt rätt. Men som 

revisorn påpekar är det “inte säkert att just den, den transaktionen som ifrågasätts, att den 

har kommit under, fallit under våra stickprov som vi gör när vi granskar”. Även om det 

blivit fel i någon transaktion så betyder inte det att företaget har gjort något brottsligt och 

vill underhålla detta från allmänheten. Det kan helt enkelt vara en miss. Vidare påpekar 

revisorn att de gör urval och sätter gränser för vad som ska kontrolleras. Något som många 

intressenter inte känner till. 

Revisor från en medelstor revisionsbyrå 

När revisorn från medelstora revisionsbyrån fick frågan vad anledningen är till att ett 

förväntningsgap existerar svarade hen att både intressenter och företag har svårt att tolka 

komplicerade regler och att det leder till att kommunikationen blir svår för revisorn. På 

grund av komplicerade regler uppstår ett missförstånd och det kan vara orsaken till att 

förväntningsgapet existerar. Revisorn anger ett exempel på risk och väsentlighet, att de är 

svårbegripliga begrepp vars innebörd är svår för intressenterna att ta till sig. Detta kan en-

ligt revisorn få konsekvensen att intressenterna får den felaktiga uppfattningen att om de 

finansiella rapporterna är reviderade så är de fria från fel.  

6.2.3 Hantering av förväntningar  

Revisor från en stor revisionsbyrå 

När revisorn fick frågan om hur hen hanterar de orimliga förväntningar klienten kan ha, 

svarade revisorn att “Man får ju diskutera och förklara för dem”. Kommunikation är det 

huvudsakliga redskapet för att hantera klientens förväntningar, både rimliga och orimliga. 

När det kommer till orimliga förväntningar påpekar revisorn att många klienter inte förstår 

varför man granskar just de där specifika siffrorna. Som exempel ger hen marknadsvärder-

ing av fastigheter som kom i samband med att K3 infördes. Klienter som inte säljer 

fastigheter förstår inte meningen med det och ser inget värde i det. 

Revisor från en medelstor revisionsbyrå 

Vid hantering av olika förväntningar som ställs på revisorn är kommunikation det främsta 

tillvägagångssätt för att uppnå förståelse hos klienten om innebörden av revision och råd-
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givning. Bland annat kommunicerar revisorn innebörden av att hen undertecknar årsre-

dovisningen. 

När det kommer till orimliga förväntningar hos klienter uppmärksammar revisorn om 

förväntningar strider mot regler om jäv eller oberoende och därefter förklarar det för klien-

ten och varför förväntningarna ifråga inte kan uppfyllas. Vid fall där klienten förväntar sig 

att revisorn ska uppträda i strid med regler gör revisorn valet att avsäga sig uppdraget.  

         

Om klienten har förväntningar på att allting ska vara helt rätt och att revisorn har tittat på 

alla siffror när revisionen är utförd, anser revisorn att det är viktigt att förklara 

bedömningar om omfattning och risk som görs i samband med revisionen. Revisorn bet-

onar att det är av betydelse att informera om att det rör sig om rimlig säkerhet när revisorn 

undertecknar de finansiella rapporterna samt att granskning görs efter bedömning om risk 

för väsentliga fel och att därmed vissa felaktigheter kan gå obemärkta förbi.           

6.2.4 Klienters värdering av revision 

Revisor från en stor revisionsbyrå 

När det kommer till vad små företag värderar mest när det kommer till revisionen svarar 

revisorn att det är “De råden och tipsen som man ger som inte just handlar om 

revisionen”.  De som anlitar revisorn så som t ex. egenföretagare vill ha revisorn för att få 

en kvalitetsstämpel. De vill veta hur de ska göra för att driva företaget framåt. 

Vidare skiljer det sig mellan vad revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga små 

företag värderar, och revisorn anser att skillnaden ligger mer på revisorerna än företag. Re-

visorn påpekar att de har fått bli bättre på att förklara vad företagen får ut av revisionen. 

Vidare anser hen att det är viktigt att beskriva värdet av att få företaget reviderat. Revisorn 

menar på att de som frivilligt väljer att ha revisor är de som också ser värdet med att ha 

revisor.  

Revisor från en medelstor revisionsbyrå 

När det kommer till vad små företag värderar mest gällande revision påpekar revisorn från 

den medelstora revisionsbyrån att förbättringsförslag är något som klienter värderar mest. 

Revisorn anser att klienterna värderar att hen rapporterar observationer och arbetar på ett 
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förebyggande sätt. Många ser vikten utav att ha en löpande rapportering som sträcker sig 

utöver den slutgiltiga revisionsberättelsen. Revisorn menar att man inte ska vara osynlig 

som revisor utan att när man väl har gjort iakttagelser ska man som revisor ha förslag på 

förbättring, rutiner och redovisningsprinciper. 

Vid frågan om det skiljer det sig mellan revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga 

små företag så anser revisorn från det medelstora företaget att de som väljer att ha revisor 

frivilligt ofta anser att där finns ett värde i att någon mer förutom styrelsen skriver på 

årsredovisningen. Men förutom detta anser den tillfrågade revisorn att där inte finns någon 

skillnad. 

6.2.5 Rådgivning 

Revisor från en stor revisionsbyrå  

Vid frågan om vanligt förekommande rådgivning hos små företag svarade revisorn från 

den stora revisionsbyrån att det vid boksluten förekommer mycket skatterådgivning. Fram-

förallt förekommer det råd om vilka löneuttag företaget kan ta för att ha en så stor chans 

som möjligt till att få så lågt beskattade utdelningar som möjligt. Förutom det redan nämn-

da påpekar revisorn att det uppkommer sådana frågor som klienterna har funderingar över 

men som revisorn inte har ett bra svar på. 

När det gäller rådgivning som små företag efterfrågar men som revisorn inte kan ge 

påpekar revisorn att det främst kretsar kring självgranskningsfrågorna. Hen påpekar även 

sådant som kan resultera i byråjäv. Vid revidering av mindre företag så kan man vid råd-

givning som kretsar kring självgranskningsfrågorna be någon annan på byrån att göra råd-

givningen som inte är inblandad i revisionen. 

Gränsen mellan vad revisorn får respektive inte får ge i rådgivning är inte helt uppenbar. 

Revisorn anser att det inte är något större bekymmer för små företag, i de situationer är det 

möjligt att hålla ansvarsfördelningen åtskild. Att hålla den åtskild är möjligt genom att det 

endast är ett fåtal revisorer som är inblandade i revisionen och det finns en mängd andra 

personer från byrån som kan ge rådgivning. Revisorn påpekar att i svårbedömda situation-

er kan de be om ett utlåtande från kollegor från andra byråer. Det kan också uppstå situa-

tioner när rådgivningen de gav inte är en revisionsfråga men den kan bli det senare. 
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När revisorn fick frågan om hen anser att gränsen för vad hen får respektive inte får ge i 

rådgivning bör flyttas för små företag påpekade hen att processen för revision har blivit 

dyrare i och med att flera personer är med i kombiuppdragen. Hen ger ett exempel vilket 

inte är enkelt att motivera för klienten:“En som gör bokslutet (får inte vara med i revisio-

nen) det ska vara någon som kvalitetssäkrar bokslutet (får inte vara med i revisionen) sen 

ska vi ha en revisorsassistent som ska granska det som kollegorna har gjort, och sedan ska 

jag göra en sista koll, där är det alltså minst fyra inblandade. Det blir kostsamt.” 

Revisor från en medelstor revisionsbyrå 

Angående rådgivning som små företag efterfrågar upplever revisorn på den medelstora re-

visionsbyrån att redovisningsrådgivning, skatterådgivning och affärsrådgivning är vanligt 

förekommande. Revisorn upplever att mängden av frågor som ställs angående revision inte 

är kopplad till revisionsplikten utan snarare beror på omfattningen och komplexiteten i 

företaget. När det gäller rådgivning som inte är tillåten tar revisorn hänsyn till rådande 

lagstiftning om jäv och oberoende. Revisorn förklarar att vid revidering av små företag 

finns det mer utrymme för att ge råd, till skillnad från större företag. Dock arbetar revisorn 

aktivt mot att inte bistå med rådgivning som enligt reglerna är tillåten men som inte är 

hållbart och etiskt försvarbart.  

För att hitta vägledning gällande gränsdragning mellan tillåten och otillåten rådgivning 

anser revisorn att regler om jäv och oberoende, kompletterade med praxis och tillsynsären-

den hos Revisorsnämnden, är uttömmande. Revisorn säger att hen med hjälp av doku-

mentering av uppdrag kan kontrollera vidtagna motåtgärder för att eliminera eventuella hot 

mot jäv och oberoende. Däremot vid bedömning om rådgivningen är etisk, görs en subjek-

tivt bedömning enligt revisorn. Vid upplevd oklarhet om en viss rådgivning är i enlighet 

med reglerna berättar revisorn att det inom revisionsbyrån finns en särskild avdelning som 

kan kontaktas när denna typ av problem uppstår.  

Revisorn tycker att nuvarande möjlighet för revisorer att ge mer rådgivning till små företag 

fungerar bra och bör även appliceras på större företag där rådande restriktioner kring re-

dovisningstjänster kan vara resurskrävande. Dock påpekar revisorn att reglering avseende 

redovisningsjäv behöver förtydligas och bli mindre restriktiv för små företag. Revisorn 

�54



förklarar detta med att även om det redan finns utarbetade rutiner för hantering av redovis-

ningsjäv kan dessa upplevas som omständiga.  

6.2.6 Nuvarande regelverk och den Nordiska Standarden 

Revisor från en stor revisionsbyrå 

Revisorn på den stora revisionsbyrån anser att nuvarande lagstiftning hade gått att förenkla 

för företag och anpassa mer för de små företagen, något som hen ser skulle resultera i att 

det skulle bli billigare för de små företagen. Vidare säger hen att deras revisionsbyrå arbe-

tar för att effektivisera revisionsprocessen och tar även hjälp av de tekniska hjälpmedel 

som finns idag som gör det snabbare att ta sig igenom materialet. Revisorn anser att en mer 

anpassad och effektiv revision för små företag kommer minska kostnaderna för dem, med 

motivationen att revisorer säljer tid. 

Vid mer frihet att själv bestämma utformningen av revisionen tycker revisorn från den sto-

ra revisionsbyrån att grunden för revisionen ska vara risk och väsentlighet, precis som det 

är idag. Det viktiga ligger i att man inte tittar på alla poster utan tittar där det finns störst 

risk för fel. Funkar det rätt och man identifierar och eliminerar eller minskar de fel som 

finns i rapporterna är det en bra inriktning. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån var inte tillräckligt insatt i den pågående utarbet-

ningen av den Nordiska Standarden för att uttala sig i någon större omfattning kring den. 

Hen anser dock att det är positivt att revisorn ska tänka mer själv, vilket också kommer ge 

att revisorn analyserar mer. Hen påpekar att det idag är “Många som sitter med sina check-

listor och då, då blir det skygglappar på, men man måste, måste ju tänka brett, ha ett he-

likopterperspektiv alltså se hur det hänger ihop”. 

Revisor från en medelstor revisionsbyrå 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån tycker att det nuvarande regelverket fungerar 

bra för hen, men ur branschens synvinkel anser hen att det skulle finnas en enklare version. 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån påpekar att det är samma regelverk som an-

vänds oavsett om man är ett stort företag som Coca-Cola eller ett litet företag, med en om-

sättning på under 3 miljoner kronor, som frivilligt väljer att ha revisor. “Det ställer ganska 

stora krav det, framförallt tycker jag på revisorn”. Revisorn menar att man som revisor 
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måste ha kunskap om att ISA kan brytas ner till att anpassa små företag. Hen påpekar att 

“Långt ifrån alla revisorer förstår riktigt hur ska man använda sig av det här regelverket”.  

Revisorn från den medelstora byrån säger vidare att deras byrå har tagit fram ett förenklat 

sätt för hur de ska arbeta med mindre företag, ett sätt som samtidigt uppfyller kraven som 

ISA har. 

Revisorn säger att när det kommer till effektiviteten hos revisionen för små företag kunde 

det vara mer effektivt än vad det är idag. Dock menar hen på att om man tolkar ISA rätt så 

har regelverket en ganska bra inriktning på revisionen. 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån menar att om kraven på hur utförandet av re-

visionen blir lägre, samtidigt som revisionsberättelse behåller samma bestyrkandegrad bör 

kostnaderna minska för företagen. Detta då revisionen kommer gå snabbare. Men hen 

poängterar att om de minskade kostnaderna leder till en mindre anpassad revision som inte 

ger samma rimliga säkerhet, kan detta leda till indirekta kostnader för företaget något som 

gör att revisionen blir mindre värd. Vilket i sin tur kan leda till t ex. sämre kreditvärdighet. 

Möjligheten att få mer frihet över att själv bestämma hur revisionen ska utföras i små före-

tag upplever revisorn inte är särskilt nödvändig om ISA hanteras på rätt sätt. Revisorn 

anser att man utifrån branschen tycker det är svårt att tolka ISA. “Man kan lätt gå vilse i 

ISA”. Men vidare anser revisorn att om man beaktar risk och väsentlighet, som är ut-

gångspunkten för ISA bör man kunna bryta ner regelverket så det blir mer hanterbart. 

Revisorn anser om den Nordiska Standarden att “Den är kraftigt nedbantad och mycket 

lättare att läsa och förstå” i jämförelse med ISA. Hen påpekar också att den kommer ge 

revisorn tillfälle att själv ta beslut på hur de ska få fram revisionsbevis. Revisorn menar 

dock att det kan uppstå problematik vid det fria valet att bestämma om vissa moment under 

revisionsprocessen ska genomföras eller ej, då samma revisionsbevis måste skaffas fram 

oavsett. Hen ger ett exempel på om revisorn ska göra valet att närvara vid lagerinventerin-

gen eller inte, och då på annat sätt skaffa fram bevis för att kunna bestyrka varulagret. Re-

visorn från den medelstora revisionsbyrån påpekar att det i sådana situationer inte är my-

cket värt att ha möjligheten att själv välja, om samma revisionsbevis ändå måste skaffas 

fram och revisionsberättelsen ska se likadan ut. “Så länge, alltså, du ska uttala dig med så 
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kallat rimlig säkerhet, 95 % säker, så gissar jag att man måste ha samma revisionsbevis 

för det, vare sig det är ISA eller Nordisk Revisionsstandard”. Revisorn säger att det kan bli 

lättare att hantera standarden, men revisorn tror aldrig att Revisorsnämnden kommer att 

godkänna en enklare granskning med färre revisionsbevis för revision som ska resultera i 

samma resultat som tidigare. 
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7. Analys 
I detta kapitel utförs analysen. Analysen baseras på det resultat enkäten och intervjuerna 

har gett och tar stöd från det som presenterats i kapitlen “Litteraturstudie” och “Revisorn 

i Sverige”. Genom att utföra denna analys fås en bild av situationen mellan klienter och 

revisorer och därmed kommer uppsatsen ge en inblick i hur förväntningsgapet ser ut. 

7.1 Revisorns roll och uppgift 
Vid studie av förväntningsgapet har observationer gjorts att revisorn har en viktig roll i 

samhället. Detta då revisorn har en skyldighet inte bara gentemot sina klienter utan även 

samhället i allmänhet. Som Flint säger är det viktigt med revisorns uttalande då det är det 

som ger trovärdighet åt de finansiella rapporterna, något som revisorn för den medelstora 

revisionsbyrån bekräftar.  

Vi ska bygga förtroende i samhället.  

Revisorn från den stora revisionsbyrån. 

Att samhället ska ha förtroende för det som blivit reviderat är något som Flint återkommer 

till. Samhällets påverkan på hur ett sådant förtroende ska byggas upp uppmärksammar 

Flint i sin återgivning av Mautz. Att man bör anpassa revisorns roll tills allmänheten ac-

cepterar den är något författaren förespråkar, dock varnar författaren att revisorer måste 

behålla sin självständighet i förhållande till samhället för att vägleda till den bästa lösnin-

gen. Tydliga tecken på författarens varning är något som återspeglas i enkäten då vissa av 

förväntningar som klienter har är orimliga, en anpassning av revision efter dessa förvänt-

ningar skulle ha negativa konsekvenser för revisionens innebörd i samhället. En utav dessa 

orimliga förväntningar är att revisorn ska vara lojal, något som många utav de tillfrågade 

anser att revisorn ska vara. Detta kan anses vara oroande då det är viktigt att revisorn är 

oberoende och opartisk. 

Att vara opartisk och oberoende, en grundregel. 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 
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Att revisorn ska vara oberoende samstämmer med Flints uppfattning att för att revisorn ska 

få auktoritet i samhället så måste tre delar var uppfyllda: revisorn måste ha kompetens, 

vara oberoende och beakta etik. Som revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

poängterar är det svårt att navigera sig igenom ISA. Kompetens kring hur man ska hantera 

regelverket och hur man ska granska är av stor vikt. Oberoende är en väldigt viktig del i 

revisorns arbete, utan detta blir det svårt att få förtroende i samhället.  Att beakta etiken vid 

rådgivning i samband med revisionen, är något som revisorn från den medelstora revi-

sionsbyrån anser är av stor betydelse. En betydelsefull del av rådgivningsfrågorna ligger i 

gråzonen och det är därför viktigt att råden är försvarsbara utifrån de etiska regler som 

branschen ställer på varje enskild revisor. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån förklarar att när det kommer till förhållandet mellan 

revisorns roll i samhället och revisorns roll i förhållande till klienten så handlar det mycket 

om bedömningsfrågor och värderingsfrågor. Det viktiga är att det är väsentligt och kost-

nadseffektivt för företaget, så länge det ger en rättvisande bild av företaget. 

Kvalitetssäkra klientens årsredovisning, det är ju, det är en roll man 

har såväl för samhället men även för klienten.  

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

  

Att kvalitetssäkring av årsredovisningen är viktig för klienter visas i enkätstudien då 

53,8% av de som inte är revisionspliktiga respektive 60% av de revisionspliktiga förväntar 

sig detta av sin revisor. Dock är uppfattningen bland de tillfrågade att revisorns revidering 

kommer ge absolut säkerhet angående redovisningens riktighet, något som inte stämmer. 

Att revisorer har en betydelsefull roll i samhället speglas i empirin. Majoriteten av de till-

frågade, 80% av de revisionspliktiga respektive 84,6% av de som inte är revisionspliktiga, 

i studien har uttryckt att de hade valt att ha revisor även om de inte var revisionspliktiga. 

Däremot om revisorer bortser från förväntningar som finns i samhället och inte kommu-

nicerar fördelarna med att få företaget reviderat, kan det få som konsekvens att klienter inte 

ser värdet med revision och att det sociala kontraktet bryts. Att klienten inte ser värdet spe-

glas i en utav kommentarerna i enkäten.  
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När revisorn enbart gör revision får jag som företagare inte ut något 

ekonomiskt på att ha en revisor och då blir revisorn enbart en kostand 

[sic]. [...] Ingen vill betala för något som man inte måste om utfallet 

av kostnaden är högre än intäkten eller besparingen. 

Revisionspliktig klient 

Huvudmotiveringen bland de tillfrågade i enkätstudien som hade valt bort att ha revisor är 

att revisorn utgör en onödig kostnad och hälften av de tillfrågade som hade valt bort revi-

sorn har även motiveringen att de inte ser en mening om det inte krävs. Men majoriteten av 

alla tillfrågade hade valt att ha revisor oavsett lag. 

Om samhället upplever att det sociala kontraktet gentemot revisionsbyråerna är brutet har 

byråerna en möjlighet att reparera kontraktet genom Lindbloms fyra strategier. Utifrån stu-

dien är den mest aktuella strategin för revisionsbyråerna och revisorerna förändra de 

förväntningar som samhället har. 

7.2 Förväntningsgapet 
7.2.1 Orsaker till förväntningsgapet  

De definitioner som finns av förväntningsgapet skiljer sig till viss del men deras huvudin-

nehåll är densamma, att det råder en skillnad mellan vad intressenter förväntar sig att revi-

sorn ska utföra och vad revisorn enligt lag ska utföra. 

7.2.2 Rimlighetsgapet 

I studien kan det observeras att det finns en skillnad mellan vad klienterna förväntar sig av 

sin revisor och vad lag och standard föreskriver att revisorns uppgifter ska omfatta. Av 

enkätens påståenden var det fem som stack ut och gav en indikation på att ett rimlighets-

gap existerar. Två av de påståenden som stack ut i frågan om vad de svarande förväntar sig 

att revisorn ska göra var att upptäcka alla fel i den finansiella informationen och att ge ab-

solut säkerhet angående redovisningens riktighet. 69,2% av de tillfrågade som inte är revi-

sionspliktiga och 70% av de som är revisionspliktiga som svarade att detta var något som 

de förväntade sig att revisorn skulle utföra. Av de som inte är revisionspliktiga svarade 

53,8% och 60% av de revisionspliktiga att de förväntar sig att revisorn ska ge absolut säk-

erhet angående redovisningens riktighet. Dessa två förväntningar går emot vad lag och 
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standard säger, den säger att revisorn inte kan uttala sig med absolut säkerhet utan det utta-

lande revisorn ger antingen har hög eller begränsad säkerhet. Uttalande som revisorer gör 

grundar sig på en riskbedömning om var i verksamheten som väsentliga fel kan uppstå. 

Med hjälp av riskbedömning gör revisorn relevanta stickprov för att kunna uttala sig med 

rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företaget. 

Därigenom har revisorn inte i uppgift att ge absolut säkerhet och upptäcka alla fel.       

Förväntningar på att alla fel ska upptäckas under revision är något som även revisorer i 

studien upplever att klienter har. 

Många tänker att revisorn är ju en [...] petig människa som gör att så 

allting ska vara exakt rätt. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån förklarar att om klienter förväntar sig absolut 

säkerhet och att man har tittat på alla siffror så är det viktigt att öka förståelsen hos klienter 

om riskbedömningar som görs i samband med revisionsprocessen.   

En annan utmärkande förväntning, hos klienter, som framkommer i enkäten är att revisorn 

ska upprätta företagets årsredovisning. 76,9% av de som inte är revisionspliktiga och 80% 

som är revisionspliktiga förväntar sig att revisorns upprättar årsredovisningen. Enligt 

FAR:s rekommendationer är detta en uppgift som ligger på företagets styrelse och VD. Om 

revisorn både ska upprätta och granskar årsredovisningen ger det upphov till ett själv-

granskningshot enligt 21§ Revisorslagen. Eftersom det är det egna arbetet som granskas 

kan revisorns oberoende påverkas. 

Ytterligare en förväntning som de som svarade på enkäten hade var att revisorn skulle 

förhindra oegentligheter och bedrägeri i de finansiella rapporterna. 69,2% av de som inte 

är revisionspliktiga och 70% av de som är revisionspliktiga svarade att detta är något som 

revisorn ska uträtta. Detta är inte något som revisorn har som syfte att göra i sitt arbete. 

Däremot ska revisorn underrätta styrelse eller VD om hen misstänker att där kan finnas 

oegentligheter eller brott. Det är inte rimligt att förvänta sig att revisorn ska kunna upptäc-
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ka alla eventuella fel och oegentligheter. Det centrala för revisorn är att avgöra hur pålitlig 

redovisningen är. 

En sista förväntning, som de tillfrågade hade, som stack ut var att revisorn skulle vara lojal 

mot sin klient. Av de som inte är revisionspliktiga svarade 61,5% och av de som är revi-

sionspliktiga svarade 60% att revisorn ska vara lojal. Revisorn måste vara oberoende mot 

de företag som hen reviderar för att kunna ta självständiga beslut. Hen måste upplevas som 

oberoende både av allmänheten och sig själv. Därför är det föreskrivet i Revisorslagen att 

revisorn vid varje uppdrag ska beakta de situationer som kan utgöra hot mot hens 

oberoende och självständighet. Studien visar på att de intervjuade revisorerna anser att 

oberoende är en viktig del av revisionen. Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

anser att man kan ge stöd och rådgivning till en viss mängd men det får inte gå emot re-

glerna om oberoende och opartiskhet. 

De fem ovannämnda påståenden som de tillfrågade förväntar sig att revisorn ska utföra kan 

inte anses rimliga för revisorn att prestera. Nämnda förväntningar skulle göra revisionen 

kostnadskrävande. Att upptäcka alla fel och ge absolut säkerhet kräver stora resurser och 

gör revisionen omfattande. En ingående sökning efter fel och oegentligheter som kan leda 

till upptäckt av brott skulle innebära krav på resurser för att revisorer ska utöka sin kun-

skap till dessa områden. Om revisorer agerade lojalt mot företag och upprättade årsre-

dovisningar skulle det ha negativa konsekvenser för revisorernas oberoende och påföra 

kostnader för samhället att åtgärda eventuella problem som uppstår i samband med själv-

granskning. Allt detta gör att förväntningsgapet vidgas i vad Porter benämner rimlighets-

gapet.  

Studien har observerat att få klienter förväntar sig att revisorn ska lämna vidare informa-

tion till leverantörer, banker och andra kreditgivare samt kontrollera varje enskild transak-

tion. Antigen var förväntningen obefintlig eller så hade den en väldigt låg procentsats, där-

för var de påståendealternativen inte av stor betydelse för rimlighetsgapet. 
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7.2.3 Prestationsgapet 

7.2.3.1 Bristfällig standard 

Båda revisorerna påpekar att revisorns roll i samhället är att bidra till företagens utveckling 

och att många små företag efterfrågar främst rådgivning. En utav revisorerna påpekade att 

rådgivning i praktiken är mer friare för små företag. Att ge konsultation som inte rör revi-

sionsverksamheten är något som vi sett i enkäten att ca 40% av de tillfrågade småföreta-

garna förväntar sig. Detta hade för små företag dragit ner kostnaderna om revisorerna hade 

kunnat ge konsultation som inte rör revisionsverksamheten då de bl.a. redan känner till 

företaget. Det finns dock en anledning till att denna rådgivning inte är tillåten då det kan 

påverka revisorns opartiskhet och självständighet, vilket kan resultera till ett självgranskn-

ingshot. 

Det kan ses som bristfälligt att det inte finns uttryckligt angivet i lagen vad revisorn inte får 

ge råd om. Klienter har därmed svårt att bilda sig en uppfattning om vad de får lov att frå-

ga om och för revisorn är det svårt att förklara vad hen får lov att ge råd om. Detta är  nå-

got som Lee, Ali och Bien även påpekar i deras artikel där de förklarar att utvecklingen av 

revisionen har medfört komplexitet som i sin tur har medfört svårdefinierade normer. 

Dessa normer skapar en förvirring hos allmänheten om vad revisionen innebär vilket 

påverkar deras förväntningar.  

Det har framkommit i studien att klienterna förväntar sig att revisorer ska ge råd om t ex. 

mindre skatt. Därför kan vi motivera att förväntningar som hamnar i gråzonen kan anses 

som rimliga då det inte finns tydliga föreskrifter i lag och standard som berör rådgivnin-

gen. Samtidigt får man ha i åtanke om att det inte alltid går att skriva ut tydligt vad som 

revisorn kan respektive inte kan ge råd om, då rådgivningen i vissa situationer inte behöver 

skapa problem och i andra situationer skapar problem som kan ligga till grund för ett 

eventuellt självgranskningshot. 

7.2.3.2 Bristfällig prestation 

Skillnader i vad som klienterna förväntar sig av revisorn och vad klienterna upplever att 

revisorn gör resulterar i en bristfällig prestation enligt Porters modell. De största skill-

naderna mellan förväntningar och upplevelser hos de revisionspliktiga företagarna som 

enkäten visar är att revisorer ska uttala sig om företagets affärer reflekteras i de finansiella 
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rapporterna. Det är 40% av de revisionspliktiga klienterna i studien som förväntar sig att 

revisorn ska uttala sig om detta. Dock är det enbart 20% som upplever att revisorn uttalar 

sig om företagets affärer reflekteras i de finansiella rapporterna. Eftersom upplevelser inte 

motsvarar förväntningar tyder det på att det finns en brist i revisorns prestation eftersom 

revisorn ska uttala sig om detta enligt lag. 

Ytterligare tre påstående tyder på att där finns en bristfällig prestation. Observerade skill-

nader mellan förväntningar och upplevelser finns hos både revisionspliktiga och ej revi-

sionspliktiga. Det är 46,2% av de ej revisionspliktiga respektive 40% av de revisionsplikti-

ga som förväntar sig att revisorn ska kontrollera och uttala sig om företagets interna kon-

troll. Däremot är det 38,5% respektive 30% som upplever att detta utförs av revisorn.  

Vidare förväntar sig 76,9% av de ej revisionspliktiga och 90% av de revisionspliktiga att 

revisorn ska uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning är upprättad i en-

lighet med lagen. Dock kan vi även se här att det finns bristfällig prestation då det är 

69,2% respektive 80% som upplever att revisorn uttalar sig om detta. 

53,8% av de ej revisionspliktiga respektive 70% av de revisionspliktiga förväntar sig att 

revisorn ska uttala sig om vinstdisposition medan det är 46,2% respektive 50% som up-

plever att revisorn uttalar sig om detta.  

Studien har även observerat att bland klienter som är ej revisionspliktiga och revisionsplik-

tiga är det färre som förväntar sig att revisorn ska uttala sig om företagets fortsatta drift, 

vara opartisk samt lämna vidare information till Skatteverket jämfört med hur många som 

upplever att revisorn uppfyller dessa påståenden. Dessa punkter visar på att revisorn inte 

brister i sin prestation utan att de presterar mer än vad klienterna förväntar sig, något som 

visar på att det råder brist på kunskap hos klienterna i studien. Denna brist på kunskap kan 

även ses hos de ej revisionspliktiga då färre förväntar sig att revisorn ska uttala sig om 

företagets affärer reflekteras i de finansiella rapporterna jämfört med med hur många som 

upplever att revisorn faktiskt uttalar sig om detta. 
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7.2.4 Hantering av förväntningar  

Revisorerna i studien är enade i sin åsikt när det kommer till hur förväntningarna hos deras 

klienter ska hanteras. Båda anser att man ska kommunicera med klienterna.  

Man får ju diskutera och förklara för dem. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån 

Kommunikation kan ses som ett sätt att utbilda klienten, utbildning förespråkas av Lee, Ali 

och Bien. När det kommer till hur alla de tillfrågade klienterna ser på kommunikationen 

med deras revisor anser mer än hälften (12 av 23) att den fungerar mycket bra. Studien vis-

ar på att i de fall där de tillfrågade hade valt bort revisorn, om de inte omfattades av revi-

sionsplikten, har kommunikationen antigen fungerat bra eller mindre bra. Det indikerar på 

att kommunikationen har en viss inverkan på deras uppfattning av revisorns uppgift.  

Majoriteten av de klienter som svarade på enkäten anser att där finns en bra eller mycket 

bra kommunikation mellan dem och deras revisor. Samtidigt säger revisorerna i  under-

sökningen att det är svårt att förklara och motivera varför något är nödvändigt i en revision 

som inte klienten anser är nödvändigt. Det motsäger varandra och gör att klienterna och 

revisorerna därmed inte är överens om hur bra kommunikationen fungerar mellan dem. 

Denna avvikelse mellan klienter och revisorer kan vara av betydelse för förväntningsgapet 

dem emellan.  

Övervägande del av de tillfrågade klienterna anser sig ha tillräckligt med informationen 

om revisorns arbete. Värt att poängtera här är att majoriteten (14 av 23) av de tillfrågade 

anser att de har mycket eller ganska mycket kunskap om revisorns arbete, det förvånar 

dock att flera av de valda påståenden om vad revisorns arbete ska innefatta inte stämmer 

överens med vad lagen säger. Många som svarat att kommunikationen fungerar mycket bra 

har även orimliga förväntningar, vi kan tänka oss att detta beror på att de standarder som 

används idag är svåra att kommunicera. Något som revisorn från den mellanstora revi-

sionsbyrån påpekade under intervjun. 

Klienterna i studien saknar fortfarande komplett kunskap om vad revisorns arbete ska om-

fatta. Lee, Ali och Bien beskriver i deras studie flera förslag på hur man kan hantera gapet. 
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Ett av dem är att man genom utbildning kan få en ökad förståelse hos allmänheten om re-

visorns uppgifter. Något som kan vara svårt då klienter inte är fullständigt mottagliga för 

ny information. Enkätstudien visar på att oavsett om de tillfrågade har studerat ekonomi 

eller inte finns ett förväntningsgap. Klienternas uppfattning om att kommunikationen med 

revisorn fungerar bra stödjer den metod som revisorerna i studien använder för att hantera 

förväntningar. Denna metod är att informera sina klienter. Kommunikation kan därför vara 

rätt metod med vars hjälp revisorer kan ge klienter mer information och breda deras kun-

skap samt därmed minska förväntningsgapet. Dock indikerar studien att revisorernas nu-

varande metod behöver förbättras och effektiviseras. Detta då enkätstudien visar på att det 

är speciellt inom områden som avser revisorns oberoende som kommunikationen och in-

formationen behöver förbättras. 

Trots de olika förslagen på hantering av åtgärder påpekar Lee, Ali och Bien att de förslagen 

är teoretiska och inte alltid fungerar i praktiken. Revisorerna påpekar i intervjuerna att det 

är framförallt kommunikation de använder för att hantera de olika förväntningar som ställs 

på dem. Något som kan anses inte fungerar fullt ut då de klienterna som har svarat på 

enkäten fortfarande har orimliga förväntningar som ställs på revisorn. En anledning till 

detta kan vara, som både Flint och Deegan & Unerman påpekar, att samhället konstant 

förändras och det därmed är svårt för revisorerna att definiera allmänhetens förväntningar. 

Förändringarna i samhället som i sin tur kan påverka att uppfattningarna om revisorn är 

olika från klient till klient, något som Sikka nämner i sin artikel. 

Även om det finns brister som gör att ett förväntningsgap uppstår är majoriteten av de till-

frågade företagarna nöjda med sin revisor. Dessutom hade större delen av de tillfrågade 

valt att fortsätta ha en revisor även om de inte omfattades av revisionsplikten. Därför 

finner studien att förväntningsgapet för tillfället inte kommer ge några allvarligare kon-

sekvenser för revisionsbranschen.  

7.2.5 Jämförelse mellan de revisionspliktiga och inte revisionspliktiga företagarna 

Det är svårt att peka på precis varför det skiljer sig mellan de revisionspliktiga och de inte 

revisionspliktiga företagarna, när det gäller förväntningar och upplevelser av revisorns ar-

bete. Det är för det mesta inte så stora skillnader på resultatet när det gäller de enkätfrågor-

na som inte behandlar de olika påståenden om revisorns arbete. Ett av de tillfällen då stu-
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dien kan observera någorlunda större skillnader mellan de revisionspliktiga och de inte re-

visionspliktiga företagarna är gällande hur mycket kunskap de har om revisorns arbete. 

Bland de som inte är revisionspliktiga anser 53% att de har liten kunskap och resterande 

anser de har mycket och ganska mycket kunskap. De revisionspliktiga som ansåg att de 

hade lite kunskap var 20% där de resterande anser att de har mycket och ganska mycket 

kunskap. Det finns också skillnader mellan de två kategorierna av företagare när det gäller 

kommunikation. Hos de som inte är revisionspliktiga finns det 15,4% som anser att kom-

munikationen med sin revisor fungerar mindre bra, resterande anser att kommunikationen 

fungerar bra eller mycket bra. Hos de revisionspliktiga finns det inte några som anser att 

det fungerar mindre bra. Alla av de tillfrågade som är revisionspliktiga anser att kommu-

nikationen med sin revisor fungerar bra eller mycket bra.  

Skillnaderna mellan förväntningar och upplevelser har med klientens relation till revisorn 

att göra men den här studien har inte ett tillräckligt stort urval för att visa på om dessa 

skillnaderna existerar bland alla småföretagare eller om det endast är individuella skillnad-

er som jämnas ut vid ett större urval. Mest sannolikt är att det är det senaste alternativet 

som gäller då de intervjuade revisorerna säger att de inte upplever att det är någon skillnad 

mellan revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga företag. Revisorn från den stora 

revisionsbyrån nämner att skillnaden ligger mer hos revisorerna än företagen och det 

kanske är ytterligare en möjlig anledning till att det skiljer sig åt. 

7.3 Klienters värdering av revision 

Det kan observeras i studien att priset påverkar förväntningarna på revisionen för 10 av 23 

av de tillfrågade. Klienter efterfrågar mest rådgivning och tips något som revisorn från den 

stora revisionsbyrån påpekar. Utav de 10 svarade 8 med en motivering. Studien visar att 

utav dessa 8 svarade 3 att förväntningarna påverkas i samband med prissättningen på revi-

sionen. Klienter är beredda att betala mer för det de värderar mest. Bland de tillfrågade 

som har svarat att de hade valt bort revisorn oavsett om de omfattades av revisionsplikt 

enligt lag eller ej är den återkommande kommentaren att revision är en onödig kostnad.   
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När revisorn enbart gör revision får jag som företagare inte ut något 

ekonomiskt på att ha en revisor och då blir revisorn enbart en kostand 

[sic]. [...] Ingen vill betala för något som man inte måste om utfallet 

av kostnaden är högre än intäkten eller besparingen. 

Revisionspliktig klient 

Vidare nämner samma klient att revisorn måste motivera väl varför de har högre arvode 

jämfört med en annan revisor genom att ge råd och förbättringsförslag. Klientens kommen-

tar belyser hur klienten resonerar vid värdering av revisionen. Klientens resonemang leder 

till att kvalitén i form av råd motiverar högre revisionsarvode. Det kan dock leda till prob-

lem om klienter resonerar på detta sätt, eftersom det kan uppstå en risk att klienten har hö-

gre förväntningar än vad revisorn kan prestera enligt lag.  

Värt att poängtera är att man inte bör dra slutsatsen att priset resulterar till bättre kvalité. 

Kvalitén på det som revisorn presterar bör vara den samma oavsett revisionsarvode. Det är 

främst omfattningen som bör påverka priset. Revisorn från den stora byrån kommenterar i 

intervjun att priset brukar vara den samma oavsett vilken stor byrå man anlitar, av denna 

anledningen kan man tänka sig att det är byråns namn som påverkar priset till viss del när 

klienten betalar högre pris.  

Studien har observerat att 3 utav 8 förväntar sig att ett högre arvode ska motsvara mer råd 

och förbättringsförslag. Eftersom de råd som revisorn ger resulterar till att högre förvänt-

ningar hos revisionsklienter uppfylls kan det leda det till att klienter efterfrågar ännu mer 

råd av revisorn. Även revisorerna i studien upplever att små företag efterfrågar mer råd-

givning.  

De råden och tipsen som man ger som inte just handlar om revisionen. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån 

Att små företag efterfrågar rådgivning bekräftar även Kirby & King i sin artikel. Dan 

Brännström nämner på sin blogg att det är viktigt att man uppfyller förväntningarna hos 

klienterna och att förändring bör göras. Något som även Flint säger, i sin återgivning av 

Mautz, med betoning på att revisorer ska anpassa sig efter förändringar som råder i 
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samhället. Lars Ekman förklarar i sin artikel att revisorer bör anpassa sig om klienter efter-

frågar annat. Risken är dock att klienter har den uppfattningen att så fort de inte får råd 

som inte motiverar det höga arvodet så upplever de att revisorn inte är värd arvodet. Det 

kan uppstå eventuell problematik om revisorer uppmanas att ge råd till små företag då det 

är det som de små företagen är villiga att betala mer för. Detta då det kan resultera till ett 

eventuellt självgranskningshot. 

En kommentar som revisorn från den medelstor byrån gav var att de som frivilligt väljer 

att ha revisor kan göra det på grund av att det är av vikt att årsredovisningen är påskriven 

av någon annan mer än styrelsen. Detta är något Collis, Jarvis  & Skerratt även påpekar i 

sin artikel då de anser att de som frivilligt efterfrågar revision har krav på sig ifrån långi-

vare. Att efterfrågan, generellt sett, på extern revisor sker vid krav från kreditgivarna 

påpekar Carey, Simnett & Tanewski i sin återgivning av Abdel-Khalik. Utifrån denna lit-

teratur kan det ses att företag som valt revisor bl.a. gör det pga. påtryckningar från olika 

intressenter. 

7.4 Rådgivning  
När det kommer till mängden frågor som ställs från små företag upplever den medelstora 

revisorn att det inte skiljer sig mellan de som frivilligt väljer att ha revisor eller de som är 

revisionspliktiga enligt lag att ha revisor utan att det mer beror på företagets omfattning 

och komplexitet. Undersökningen har visat att majoriteten av småföretagarna, både de re-

visionspliktiga och de inte revisionspliktiga, efterfrågar att revisorn ska ge råd om hur de 

kan betala så lite skatt som möjligt, råd om den löpande bokföringen och råd om förbät-

tringar gällande företagets redovisning och förvaltning. Även revisorn från den stora revi-

sionsbyrån anser att det förekommer mycket skatterådgivning. Det håller även revisorn 

från den medelstora revisionsbyrån med om och lägger till redovisningsrådgivning och af-

färsrådgivning. Revisionsrådgivning är något som revisorn ska ge till sina klienter och den 

ska förbättra företagets redovisning. Det är viktigt för revisorn att veta vad för typ av råd-

givning hen får ge så att det inte kommer i konflikt med hens oberoende. Denna gräns mel-

lan vad revisorn får respektive inte får ge i rådgivning är inte helt klar och rådgivningen 

hamnar därför ofta i en gråzon. Revisorn från den stora revisionsbyrån anser att gråzonen 

inte är ett större bekymmer för små företag då det är möjligt att hålla ansvarsfördelningen 

separerad i de situationerna. Hen påpekar att det däremot uppstår situationer då en fråga 
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som tidigare inte är en revisionsfråga blir det och kan därmed påverka revisorns oberoende 

och kan även leda till ett självgranskningshot. Därför kan rådgivning lätt bli en gråzon 

även för små företag. Självgranskningshot kan uppstå när klienterna efterfrågar sådan råd-

givning som revisorn inte kan ge, vilket revisorn från den stora revisionsbyrån påpekar. 

Hen lägger också till sådant som kan resultera i byråjäv. Även revisorn från den medelstora 

revisionsbyrån tar hänsyn till bestämmelserna om jäv och oberoende för att göra en 

bedömning om vilken rådgivning hen kan ge. Hen lägger också till praxis och tillsynsären-

den från Revisorsnämnden som medel för att reda ut gråzonen. Det är av betydelse att revi-

sorn håller sig på rätt sida inom gråzonen då hens oberoende är ett betydelsefullt medel för 

att garantera kvalitén på revisionen. Enligt Lee, Ali och Bien kan det uppstå en in-

tressekonflikt vid fristående rådgivning och revisionsbranschens utveckling av rådgivn-

ingstjänster. Denna intressekonflikt gör så att det blir svårt att uppfatta skillnaden och 

därmed kan klienterna missförstå revisorns roll när det gäller rådgivning. 

Förutom de ovan nämnda kriterierna för att reda ut gråzonen tar revisorn från den medel-

stora revisionsbyrån upp etik. Hen anser att revisorn inte ska bistå med rådgivning som är 

tillåten enligt reglerna men inte är etiskt försvarbart. Revisorn påpekar att bedömningen 

om etisk försvarbarhet är en subjektiv bedömning. Subjektiv bedömning är något som skil-

jer sig från fall till fall och revisor till revisor, vilket betyder att det kan se mycket annor-

lunda ut i olika situationer. Därmed faller även den etiska bedömningen inom rådgivnin-

gens gråzon. 

I studien frågades revisorerna om de ansåg att gränsen för vad de får ge och inte ge i revi-

sionsrådgivning borde flyttas för att gråzonen ska bli enklare att hantera. Revisorn från den 

medelstora revisionsbyrån påpekar att möjligheten att ge mer rådgivning till små företag 

även bör gälla för större företag. Hen anser dock att bestämmelserna angående redovis-

ningsjäv behöver förtydligas för små företag och bli mindre restriktiv. Revisorn från den 

stora redovisningsbyrån påpekade att redovisningsprocessen har blivit dyrare i och med att 

fler personer är inblandade. 
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En som göra bokslutet (får inte vara med i revisionen) det ska vara 

någon som kvalitetssäkrar bokslutet (får inte vara med i revisionen) 

sen ska vi ha en revisorsassistent som ska granska det som kollegorna 

har gjort, och sedan ska jag  göra en sista koll, då är det alltså minst 

fyra inblandade. Det blir kostsamt. 

Revisorn från den stora redovisningsbyrån 

Även om det finns bestämmelser i lag, standard och praxis om vad som ska respektive inte 

ska ingå i revisionsrådgivning finns det inga tydliga bestämmelser utan mycket skiftar från 

situation till situation, det kan till och med förändras över tiden. Gråzonen och revisions-

branschen kan dra fördelar av att det blir en mindre gråzon samt att den blir mindre kom-

plicerad att navigera. Gråzonen kan minskas genom att det kommer tydligare och enklare 

bestämmelser om vad som får ingå i revisionsrådgivningen eller inte. 

7.5 Den Nordiska Standarden 
Om den Nordiska Standarden implementeras kommer regelverket för revision bli enklare, 

om man jämför med ISA. 

Den är kraftigt nedbantad och mycket lättare att läsa och förstå. 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

En annan konsekvens som införandet av den nya standarden kommer få är att revisorn 

måste tänka mer själv. Vilket revisorn från den stora revisionsbyrån tycker är positivt, det 

kommer enligt hen att leda till att revisorn får analysera mer själv. Det är enligt revisorn 

inte så det ser ut idag. 

Många som sitter med sina checklistor och då, då blir det skygglappar 

på, men man måste, måste ju tänka brett, ha ett helikopterperspektiv 

alltså se hur det hänger ihop. 

Revisorn från den stora revisionsbyrån 
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Revisorn från den medelstora byrån är dock lite kritisk till den Nordiska Standarden. Hen 

påpekar att samma revisionsbevis måste tas fram och revisionsberättelsen måste se likadan 

ut oavsett om revisorn får välja själv hur det ska utföras. 

Så länge, alltså, du ska uttala dig med så kallat rimlig säkerhet, 95 % 

säker, så gissar jag att man måste ha samma revisionsbevis för det, 

vare sig det är ISA eller Nordisk Revisionsstandard.  

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

Ett enklare regelverk kommer underlätta för revisorer att kommunicera sitt arbete till sina 

klienter och det kan leda till att klienterna skapar rätt uppfattning om vad revisorns arbete 

innebär. Även om kommunikation enligt enkäten fungerar bra visar studien att den antagli-

gen är otydlig då de olika påståendena om revisorns arbete indikerar att de svarande inte 

har en tydlig uppfattning om vad revisorns arbete innebär. Genom en tydligare kommu-

nikation mellan klienten och revisorn kan klienten skapa sig en bättre uppfattning om vad 

som är rimligt att förvänta sig att revisorn ska göra i sitt arbete. När klienten skapar sig 

rimliga förväntningar och eliminerar sina orimliga förväntningar kan rimlighetsgapet av 

förväntningsgapet minskas. 

En enklare standard kan också hjälpa revisorer och göra det enklare för dem att förstå la-

gen. Som en av de intervjuade revisorerna sa om ISA. 

Långt ifrån alla revisorer förstår riktigt hur man ska använda sig av 

det här regelverket. 

Revisorn från den medelstora revisionsbyrån 

Ett enklare regelverk kan eventuellt påverka den gråzon som finns under bristfällig stan-

dard. Blir det tydligare och enklare att förstå vad revisorn får och inte får göra vid en revi-

sion kan både klienter och revisorer skapa sig en gemensam uppfattning om revisorns ar-

bete och därmed minska gråzonen, vilket i sin tur kommer påverka den bristfälliga stan-

darden i förväntningsgapet. 
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8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras den slutsats uppsatsen har kommit fram till och uppsatsen 

frågeställning besvaras. Dessutom presenteras uppsatsen bidrag. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om den fortsatta forskning denna uppsats kan ge upphov till. 

Revisorn har en betydelsefull roll, då deras arbete ska bygga förtroende i samhället. Därav 

ser vi betydelsen i att revisorerna ska vara opartiska och oberoende. Utan opartiskhet och 

oberoende kan revisorerna inte ge en bra kvalitétssäkring. Opartiskhet och oberoende är en 

viktigt del för att kunna ge förtroende. Det vi dock har observerat är att om klienter inte ser 

värdet av en revisor väljer de bort att använda den. Därför visar denna studien att det är 

viktigt att värdet med att välja revisor tydliggörs för klienter.  

I vår undersökning kan vi vidare observera att det finns ett förväntningsgap mellan klienter 

och revisorer angående vad revisorns arbete ska omfatta. Dock råder det ingen större skill-

nad mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga företagare när det gäller förvänt-

ningar, det beror snarare på revisorn och dennes prestation av regelverket. Vi kan se att re-

gler om revision och rådgivning som är svåra att kommunicera bidrar till att prestations-

gapet vidgas. Något vi också kan se är att otydliga regler om rådgivning gör standarden 

bristfällig och bidrar till att prestationsgapet vidgas. Vidare kan vi se att det uppstår orimli-

ga förväntningar då det råder en brist på kunskap hos klienter om vad revisorns uppgifter 

ska omfatta, vilket vidgar rimlighetsgapet. Dessa olika förväntningar som ställs på revisor-

er hanterar revisorn genom kommunikation med klienterna. Studien påvisar att kommu-

nikationen bör förbättras och effektiviseras eftersom det råder olika uppfattningar hos 

klienter om revisorns arbete. Dock anser vi att det inte har medfört några allvarliga kon-

sekvenser än, då de tillfrågade hade valt att behålla revisorn oavsett om de omfattades av 

lag eller ej. 

Vår studie visar på att klienter efterfrågar mest rådgivning och tips från revisorn och klien-

terna är beredda att betala mer för det de värderar mest. Studien visar också på att priset på 

revisorns arvode påverkar de förväntningar klienterna har på revisionen.  

Vi kan se att det finns en gråzon när det gäller rådgivning vid revisionen, det är därmed 

lämpligt att ta försiktighetsåtgärder när det gäller vilken rådgivning revisorerna ger i sam-
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band med revisionen. Det hela handlar om tolkning från revisorernas håll, något som kan 

skapa förvirring hos deras klienter. Det kan därav vara av vikt att utveckla lagstiftningen 

kring rådgivning vid revision, detta då det enbart är angivet att man får ge råd i samband 

med revisionen som inte är fristående rådgivning.  

Eftersom ISA är ett omfattande och komplicerat regelverk behövs en förenkling av 

regelverket för att anpassa revisionen för små företags situation. Något som vi anser i sin 

tur gör att det blir lättare för revisorerna att själva förstå lagen och därmed lättare kunna 

kommunicera vad innebörden av revisionen är. Detta kan göra att klienter kan minska sina 

orimliga förväntningar och därmed kan den Nordiska Standarden bidra till att rimlighets-

gapet minskar. Även den bristfälliga standarden kan påverkas av den Nordiska Standarden 

då gråzonen kan minskas genom att det blir tydligare och enklare att förstå vad revisorn får 

och inte får göra vid en revision. 

Vi kan se att det finns en del skillnader mellan revisionspliktiga och inte revisionspliktiga 

företagare när det gäller deras förväntningar och uppfattningar av revisorns arbete. Däre-

mot har den här studien inte ett tillräckligt stort urval för att visa på om dessa skillnaderna 

existerar bland alla småföretagare eller om det endast är individuella skillnader som jäm-

nas ut vid ett större urval.  

8.1 Uppsatsens bidrag 

Vår uppsats har bidragit till att påvisa att det finns en skillnad i förväntningar och uppfat-

tningar från småföretagare gällande revisorns arbete. Vi bidrar också till att ge information 

till de som hanterar gapet så de kan hitta förslag på åtgärder på hur man kan minska 

förväntningsgapet. Uppsatsen har också gett indikationer på hur det kan skilja sig mellan 

revisionspliktiga och inte revisionspliktiga småföretagare när det gäller förväntningar och 

upplevelser av revisorns arbete, samt vad det eventuellt kan bero på.  

8.2 Fortsatt forskning 

Den här undersökningen har gett oss idéer på hur man kan ta vidare och utvidga under-

sökningen. För att pröva om studiens slutsatser är applicerbara på hela populationen av 

småföretagare hade samma undersökning kunnat genomföras i en större skala. Dessutom 

hade det varit intressant att  undersöka om prisskillnaderna mellan de stora och de små re-
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visionsbyråerna motsvarar variation i kvalitén på revision som utförs. Vidare är det av be-

tydelse att undersöka hur den Nordiska Standarden, när den är fullbordad, kommer att 

förenkla revisionen för små företag och om den bidrar till en minskning av förväntnings-

gapet.  

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om skillnaderna i förvänt-

ningar eller upplevelser mellan de revisionspliktiga och inte revisionspliktiga företagarna 

har med den byrån som reviderar dem att göra. Då kan det vara av intresse att vidare un-

dersöka om det finns skillnader mellan revisionsbyråerna samt hur deras relationer till 

klienterna skiljer sig åt. 
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Bilaga 1: Enkät 
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Bilaga 2: Intervju 
1. Hur länge har du reviderat företag? 
2. Vad anser du din uppgift som revisor är i förhållande till dina klienter?  
3. Hur ser du på din roll som revisor i samhället? 

• Hur påverkar din roll som revisor i samhället, din roll som revisor till klienten? 

4. Hur hanterar du de olika förväntningar som ställs på dig som revisor?  

• Hur hanterar du klienter som har orimliga förväntningar?  
5. Vad upplever du att dina klienter (små företag) värderar mest gällande revision? 

• Skiljer det sig mellan revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga små företag? 

6. Det finns ett förväntningsgap som är skillnaden mellan intressenters förväntningar på vad revisorn 
ska göra och vad revisorn ska göra enligt lag. Vad anser du är de främsta anledningarna till att ett 
förväntningsgap existerar?  

7. Anser du att nuvarande lagstiftning är tillräckligt anpassad för små företag?   

• Varför/Varför inte?  
8. Om du får mer frihet att själv bestämma hur revisionen ska utföras i små företag, hur hade revisio-

nen i så fall sett ut för små företag? 
9. Upplever du att du får fler frågor angående revisionen från små företag som inte är revisionsplikti-

ga än de som är revisionspliktiga, eller tvärtom? 

• Varför tror du det är så? 
10. Vilken typ av rådgivning anser du är vanligt förekommande hos små företag?  
11. Vilken typ av rådgivning efterfrågar små företag som du inte kan ge? 

• Hur drar du gränsen på vad du får ge respektive inte ge i rådgivning? 

• Anser du denna gränsen hos små företag bör flyttas, så det ger möjlighet att ge mer rådgivning? 
12. Hur effektiv upplever du att revisionen är för små företag? 
13. Tror du att en mer anpassad/effektiv revision för små företag kommer minska kostnaderna för 

dem? 

• Varför/Varför inte? 
14. Har du någon uppfattning om det nya regelverket för små företag som diskuteras? Har du isåfall 

några kommentarer kring detta? 
15. Är det något du vill tillägga? 
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