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ABSTRACT 
 

The expectation gap is the definition of the differences between what the interests 

expects from the auditor and what the auditor delivers. A number of studies have been 

done regarding the expectation gap and generally they point at the existence of an 

expectation gap. 

 

In our paper we want to discover and see how strategies are used in the process to 

reduce the expectation gap from three levels. The levels we treat are auditors, audit 

bureaus and the profession.  We have chosen to examine the strategies used by the three 

levels to reduce the expectation gap to following interest groups, owners, 

management/board of directors, and creditors.The purpose with our paper is to create 

understanding about how auditors, audit bureaus and the profession use strategies in the 

process to reduce the expectation gap. 

 

With existing theories as ground we have construed and developed our own theory 

about which thinkable strategies the three levels can use.  

 

We have interviewed auditors, representatives from bureaus and a spokesman for the 

profession. In the examination we have used telephone interviews with questions based 

on our operationalization. From our analyse we came to following conclusion: All three 

levels use strategies in the process to reduce the expectation gap, but not to all interests 

and not in the same range. We can se a common denominator for the strategies that are 

used by the levels, they are built on communication. The difference between them is 

that they take way thru different communication channels. Examples of communication 

channels are commission letters and oral communication.       
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SAMMANFATTNING 
 

Förväntningsgapet är definitionen på skillnaden mellan vad intressenterna förväntar sig 

av revisorn och vad revisorn i själva verket tillhandahåller. Det har utförts en rad studier 

gällande förväntningsgapet och generellt pekar de på existensen av ett förväntningsgap.  

Vi vill i vår uppsats upptäcka och se hur strategier används i arbetet mot att reducera 

förväntningsgapet utifrån tre nivåer. Nivåerna vi behandlar är revisorer, revisionsbyråer 

och professionen. Vi har valt att undersöka de tre nivåernas strategier för att reducera 

gapet till följande tre intressentgrupper, ägare, kreditgivare och ledning/styrelse.   

 

Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för hur revisorn, revisionsbyrån och 

professionen använder sig av strategier för att reducera förväntningsgapet till 

intressenterna.  

 

Med existerande teorier som grund har vi tolkat och utvecklat en egen teori för vilka 

tänkbara strategier som kan användas av de tre nivåerna. 

 

Vi har intervjuat revisorer, representanter från byråer och en talesman för professionen. 

Vi har i undersökningen använt oss av telefonintervjuer med frågor baserade på vår 

operationalisering. Utifrån vår analys kom vi fram till följande: alla tre nivåer använder 

sig av strategier för att reducera förväntningsgapet, men inte till alla intressenter och 

inte i lika stor omfattning. Vi kan se en gemensam nämnare för strategierna som idag 

används av de tre nivåerna, nämligen att de bygger på kommunikation. Skillnaden 

mellan de är att de sker via olika kommunikationskanaler. Exempel på 

kommunikationskanaler är uppdragsbrev och muntlig kommunikation.  
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1. INLEDNING  
________________________________________________________________________ 
 
Hur använder sig revisorn, revisionsbyråerna och professionen sig av strategier för att 

reducera förväntningsgapet? Förväntningsgapet är än idag ett livligt diskuterat ämne, 

intressenternas förväntningar till de tre nivåerna möter inte alltid de levererade 

prestationerna varför ett förväntningsgap uppstår. Ser förväntningsgapet likadant ut till 

de tre nivåerna? Skiljer sig de olika intressenternas förväntningar sig åt? Kan de tre 

nivåerna agera för att påverka dessa förväntningar? 

________________________________________________________________________ 
 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Revisionens syfte 

”Revision är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR 2004a, s 13).  Det finns 

flera typer av revision; extern och intern, miljörevision, samt statlig och kommunal 

revision. Genom revision anses ett företags finansiella information trovärdig vilket är en 

klar fördel för företagets intressenter. Revisorns mål med revisionen är att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller uttalanden om årsredovisningen, bokföringen och om 

styrelsens och VD: s förvaltning. Revisionsberättelsen är tillsammans med 

årsredovisningen beslutsunderlag för företagets intressenter. (FAR 2004a)  

 

1.1.2 Förväntningsgapet 

Förväntningsgapet är än idag ett aktuellt ämne som livligt diskuteras inom revisorskåren, 

men även av alla de intressenter som direkt påverkas av hur revisionen sker. De skandaler 

som skett de senaste åren med redovisningsfiffel, tvivelaktiga affärer och oetiskt 

agerande, eller direkt brottsligt agerande av styrelser/ledningar har höjt rösterna från 

intressenterna att något måste göras från revisorernas sida. Intressenterna menar att 

revisorerna agerat passivt och ställer sig frågande till denna passivitet. Intressenterna 

ställer sig frågande till hur revisorerna kunnat missa de felaktigheter som ligger bakom de 

senaste raderna av skandaler då de har full insyn i företagen. Dock motsäger revisorerna 

intressenternas kritik och menar att de följer de åtaganden regelverket föreskriver. Vidare 
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påpekar de att det är orimligt av intressenterna att begära att revisorer ska agera moralisk 

polis över styrelser och företagsledningar. (Johansson 2005a) Revisorn har en konflikt 

inbyggd i sin roll då arbetet som utförs har många intressenter. Dessa intressenter har i 

sin tur olika behov och förväntningar på revisorns arbete. Om intressenternas 

förväntningar inte motsvaras av vad revisorn gör uppstår lätt ett förväntningsgap. (FAR 

2004a) 

 

1.2 Problemdiskussion  
Uttrycket förväntningsgap visar enligt Wolf m.fl. (1999) att det finns oeniga 

förväntningar från intressenterna på vad de önskar att revisorn ska prestera och hur 

revisorn uppfattar sin roll.  

 

Det har utförts många studier kring det påstådda förväntningsgapet. De flesta studier som 

vi har tagit del av indikerar på att det förekommer ett förväntningsgap. Gällande 

förväntningsgapet mellan intressenter och revisorn pekar tidigare studier på att 

intressenterna inte förstår revisorns roll. Forskningen visar även att företag som helhet 

ofta är dåligt införstådda i revisorns roll, vilket innebär att det uppstår orimliga 

förväntningar som inte kan uppfyllas.  

 

Intressenterna använder revisionen och de finansiella rapporterna i olika syften. Därmed 

bör även frågan ställas om också deras förväntningar på revisorn skiljer sig åt, vilket 

skulle kunna innebära att det finns mer än ett enda förväntningsgap. Istället bör man 

kanske tala om de olika förväntningsgapen? 

 

Intressenternas uppfattning om vad en ”rättvis bild” innebär skiljer sig från 

revisorsprofessionens uppfattning. Intressenterna har en tendens att vilja utläsa mer av 

revisionen och de finansiella rapporterna än vad professionen anser är rätt att kräva utav 

revisorerna menar Shaikh och Talha (2003). Man kan fråga sig hur det kommer sig att 

uppfattningarna skiljer sig åt gällande vad en ”rättvis bild” innebär. Vissa författare 
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hävdar att avsaknaden av kunskap hos intressenterna är en faktor bakom skillnaderna, 

vilket påpekas av Epstein och Geiger (1994). 

 

Revisionsbyråerna kommer i kontakt med förväntningsgapet bl.a. när ledningen i ett 

granskat företag utfört ofördelaktiga affärer, och då ägarna riktar sitt missnöje även mot 

revisionsbyrån. Hur kunde den på byrån anställde revisorn underlåta att avstryka 

ansvarsfrihet när det varit en uppenbart missgynnande affär menar ägarna. (Johansson 

2005b) 

 

Med ovanstående text som grund tycker vi oss kunna se tecken på att förväntningar 

skiljer sig åt till de olika nivåerna, d.v.s. revisorerna, byråerna och professionen. Detta 

anser vi vara viktigt att beakta för att kunna urskilja de strategier som de tre nivåernas 

använder sig av för att reducera gapet till intressenterna. Om det skulle visa sig att det 

finns mer än ett förväntningsgap så kan det tänkas att även strategierna skiljer sig åt. 

 

I dagsläget förekommer det inte utbrett i litteraturen huruvida de tre nivåerna använder 

sig utav strategier för att minska det rådande förväntningsgapet. Dock menar Shaikh och 

Talha (2003) att revisorer genom kommunikation kan reducera gapet till intressenterna. 

Johansson (2005b) hävdar att förväntningsgapet till intressenterna kan reduceras genom 

att revisionsbyråerna på ett tydligare sätt kommunicerar genom revisionsrapporten. 

Gällande professionen har vi tagit del av en artikel som resonerar kring strategier och 

botemedel mot förväntningsgapet. Artikeln behandlar professionen EASD1 vars två 

huvudsakliga syften är att revisorn ska skyddas från press, hot och trakasserier från 

klienten vid meningsskiljaktigheter. Men även att EASD ska övervaka och kontrollera 

kvaliteten på den externa revisionen som revisorn utför. Det senare blir mer betydelsefullt 

när revisionsbyråer i allt större utsträckning avstår från att åta sig uppdrag som anses vara 

riskfyllda. 

 

Processen ska administreras av EASD enligt följande: 

                                                 
1 External Auditing Services Division 
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När ett företag är i behov av extern revision skall en skriftlig begäran skickas till EASD, 

informationen offentliggörs sedan så att revisionsfirmorna får ta del av den. Därefter 

inkommer bud från intresserade firmor.  (Wolf m.fl. 1999) 

 

Därefter väljer EASD ut en firma som de anser vara mest lämpade för uppdraget, i valet 

vägs firmans självständighet och kompetens i förhållande till priset. Avtalen sträcker sig 

över fem år och det är EASD som beslutar om avtalet skall upphöra i förtid om det 

uppstår konflikter mellan företaget och revisorn. Författarna menar att tillvägagångssättet 

har ett flertal fördelar. Den huvudsakliga fördelen är att revisorns självständighet stärks, 

vilket leder till att revisorn kan granska företagen utan att känna press och oro för att 

tänkbara meningsskiljaktigheter kan leda till avslutat arbete. Författarna hävdar även att 

när frågan kring revisorns självständighet har lösts, kommer ramar att läggas för att bättre 

kunna handskas med kvarstående risker och kostnader som har uppkommit på grund av 

att man ej har fått bukt på förväntningsgapet. (Wolf m.fl. 1999) 

 

I ovanstående text har vi gett några exempel på strategier som idag är kända och kan 

användas av de tre nivåerna för att reducera gapet till intressenterna. Sammanfattningsvis 

finner vi att medan det finns anledning anta att det finns olika gap och därför olika 

strategier har litteraturen tenderat att dröja sig kvar kring ett gap. Därför vi vill i vårt 

arbete undersöka om det finns fler utarbetade strategier och hur de i så fall används av de 

tre nivåerna för att reducera förväntningsgapet, eller som vi tidigare diskuterat, 

förväntningsgapen, då det kan tänkas att intressenternas förväntningar till de olika 

nivåerna skiljer sig åt. Kan man därutöver urskilja skillnader mellan dessa strategier?   

 

1.3 Problemformulering 
Hur använder sig revisorn, revisionsbyrån och professionen av strategier för att minska 

det rådande förväntningsgapet till intressenterna? 
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1.4 Syfte 
Vi vill skapa förståelse för hur revisorn, revisionsbyrån och professionen använder sig av 

strategier för att reducera förväntningsgapet till dess intressenter. 

 

1.5 Kapitelsammanfattning 
Förväntningsgapet definieras som skillnaden mellan vad intressenterna förväntar sig av 

revisorn och vad revisorn i själva verket levererar. Förväntningsgapet diskuteras dels 

inom revisorskåren men också av de intressenter som använder revisionen i olika syften. 

De tre nivåerna vilka intressenterna har förväntningar på är revisorn, revisionsbyråerna 

och professionen. Nivåerna kommer i kontakt med och är alla en del i förväntningsgapet.  

Det finns antydningar i litteraturen att de tre nivåerna använder sig av strategier för att 

reducera förväntningsgapet till intressenterna. Vi vill med vår kandidatuppsats skapa 

förståelse för hur revisorn, revisionsbyrån och professionen använder sig av strategier för 

att reducera förväntningsgapet till intressenterna.  
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2. METOD 

________________________________________________________________________ 
 
Målet med vår uppsats är att skapa förståelse för hur revisorn, revisionsbyrån och 

professionen använder sig av strategier för att sluta förväntningsgapet till de olika 

intressenterna. Vi använder den abduktiva ansatsen som är en kombination av deduktion 

och induktion. Vi har fått bra kunskap om förväntningsgapet utifrån teorin, men då 

litteraturen inte har varit väl omfattad av strategier har vi tvingats arbeta betydligt mer 

induktivt. Tolkande arbetssätt har valts i form av telefonintervjuer för att skapa förståelse 

för hur strategier används av de olika nivåerna.    

________________________________________________________________________ 
 

2.1 Uppsatsens metod  

Vårt mål med uppsatsen är att skapa förståelse för hur revisorn, revisionsbyrån och 

professionen använder sig av strategier för att reducera förväntningsgapet till olika 

intressenter. 

 

I undersökningen använder vi oss av den abduktiva forskningsansatsen. Den är enligt 

Patel och Davidson (2003) en kombination av den deduktiva och induktiva 

forskningsansatsen. Motivet till valet är att vi utifrån befintlig teori fått en bra 

kunskapsgrund om vilka faktorer som skapar förväntningsgapet och har därigenom 

kunnat utforma hypoteser. Om gapet ska kunna slutas måste strategier användas. Men 

strategierna är dock i stor utsträckning inte omfattad av litteraturen och därmed har vi 

varit tvingade att arbeta betydligt mer induktivt, d.v.s. studerat sitt objekt utan ha satt sig 

in i befintliga teorier. Via de intervjuer vi genomfört, har vi genom våra tolkningar av de 

undersöktas svar skapat oss en förståelse för hur de olika nivåerna använder strategier. 

 

Tidigare forskning har fastslagit att det existerar ett gap, men inte hur strategier kan 

användas av de tre olika nivåerna. Vi vill skapa en helhetsförståelse för detta genom att 

använda den tolkande metoden.  
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Då vi inte ska använda oss av statistik och matematik för att orsaksförklara hur revisorn, 

revisionsbyrån och använder strategier, utesluter vi den kvantitativa metoden. Att 

orsaksförklara de fenomen som är föremål för vår underökning är med stöd av Andersen 

(1998) endast nödvändigt om man ska kunna testa om de uppnådda resultaten gäller för 

alla de enheter vi vill uttala oss om. Då det endast förekommer begränsad litteratur om 

hur strategier används, är det för oss omöjligt att förklara hur förekommande det är att 

exempelvis revisionsbyrån använder strategier. Vi måste ju först få en uppfattning om hur 

strategierna används innan vi kan förklara hur utbrett det är. Detta stärker vårt argument 

till varför vi väljer den tolkande metoden framför den kvantitativa. Konsekvenserna av 

valet blir att vi endast har möjligheten att undersöka ett fåtal individer från varje nivå och 

kan därmed inte heller dra några generella slutsatser för hela populationen. Däremot kan 

vi konstatera om och hur strategier används.  

 

Ett alternativ som var stängt för oss var enkäten och därmed de generaliserade 

ambitionerna. Orsaken till att vi inte kunde använda oss av enkätmetoden var att vi inte 

teoretiskt kunde säkerställa om de fanns tre gap och än mindre om det fanns strategier.  
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3. TEORI 

_____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att motivera valet av intressentgrupper. Vi kommer även att 

behandla de tre nivåernas roller; vilka faktorer som ligger bakom förväntningsgapet till 

dem samt vilka strategier nivåerna kan tänkas använda sig utav för att reducera detta 

gap. Vi resonerar även kring kundtillfredsställelse som ett sätt att reducera 

förväntningsgapet till intressenterna. 

________________________________________________________________________ 
 

3.1 Intressentmodellen  
I företagsformer med begränsat ansvar för ägarna ställs särskilda krav på redovisningen 

utåt av företagets resultat och ställning. Alla företag har intressenter som har olika nivåer 

av beroende av företaget och de olika intressenterna måste kunna lita på den information 

bolaget lämnar ut om den ekonomiska situationen som för tillfälligt råder i företaget. Det 

är styrelsen och VD:n som har ansvaret för denna information och de ska tillsätta en 

revisor vars roll är att kvalitetssäkra informationen. Denna kvalitetssäkring ger ökad 

trovärdighet åt företagets finansiella information. (FAR 2004b)  

 

 Figur 1 
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Ägarna – I motsats till mindre företag där ägaren har överblick i sitt företag som helhet, 

har ägare i större företag litet eller ingen insyn alls. Oftast sitter ägarna inte ens i 

företagets ledning. Utan egen insyn i företaget måste ägarna lita på den information  

ledning/styrelse tillhandahåller. De nuvarande ägarna och eventuella framtida ägare fattar 

sina beslut om ägande utifrån den bild av företaget de får från ledningen. De beslut 

ägarna tar beror till viss del på den bedömning de erhåller från revisorn. Denna 

bedömning är objektiv och bör därmed vara mer trovärdig för ägarna. (FAR 2004a)  

 

Kreditgivare – En viktig faktor för kreditgivare är bedömningen om ett företag kan betala 

tillbaka sina lån. Särskilt viktigt i bedömningen är att om uppgifterna de baserar sina 

beslut på är korrekta. Den säkerheten blir större om en opartisk och självständig revisor 

granskar företagets finansiella information. (FAR 2004a)  

 

Ledning/styrelse – Företagets ledning kan dra stor nytta av de bedömningar och 

synpunkterna de erhåller från revisorn. I revisorn finner de en kunnig fackman som de 

kan utnyttja till sin fördel. Ledningen finner här ett bollplank att diskutera ekonomiska 

frågor med samt få utomståendes perspektiv på sakfrågor ledningen annars kanske inte 

skulle få. (FAR 2004a) 

 

Leverantörer – Trovärdig ekonomisk information om den tilltänkta kunden är viktigt för 

leverantörerna. Denna information ligger till grund för om de vågar leverera och ge 

kredit. Informationen fås oftast från kreditupplysningsföretag och innehåller i normala 

fall både namnet på revisorerna och eventuella anmärkningar eller upplysningar i 

revisionsberättelsen de senaste åren. (FAR 2004a) 

 

Kunder – Kunderna vill veta om företaget kan förväntas fortsätta sköta sina leveranser. 

Den ekonomiska informationen ligger till grund för detta och det är viktigt att 

informationen är trovärdig. (FAR 2004a) 

 

Anställda – Personalen är på ett personligt sätt beroende av företaget. Detta är en grupp 

som har visst intresse av korrekt information. (FAR 2004a) 
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Stat och kommun – Redovisningen ligger till grund för skatter, avgifter, stat och kommun 

måste kunna lita på vad företagen redovisar. När ett företags redovisning granskas av en 

oberoende revisor ökar sannolikheten för att redovisningen sker på ett korrekt sätt. (FAR 

2004a) 

 

Revisorn har stor betydelse för ägarna samt andra intressenter såsom kreditgivare, 

leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. Vi har valt att avgränsa oss till de 

tre intressenterna kreditgivare, ägare och ledning/styrelse. Detta motiverar vi med att 

revisorn är den individ som oftast kommer mellan principalen och agenten och påverkas 

från olika håll. Vi vill studera revisorns förhållande till agenten, d.v.s. ledningen/styrelsen 

då de har ett nära samarbete och i många avseenden kan påverka varandra. Principalen är 

de som står för risken d.v.s. i första hand aktieägarna som kan ha intresse i att påverka 

revisorn. Därför anser vi att det är intressent att studera aktieägarnas relation till revisorn. 

En annan typ av principal är kreditgivarna som också står för en stor risk. Stora risker 

innebär stort intresse i revisionen, vilket är en klar anledning till att studera relationen 

mellan revisorn och kreditgivaren.     

 

3.2  Förväntingsgap 
Enligt Koh och Woo (1998) var Liggio (1974) den första personen som förenade 

förväntningsgapet med revision. Han beskriver gapet som skillnaden mellan olika nivåer 

av förväntningar på tjänsten. Vidare menar han att förväntningsgapet uppkommer när 

samhället och revisorn har olika uppfattningar om vad revisorn har för arbetsuppgifter 

och skyldigheter när han ska lämna ifrån sig rapporter. (Liggio 1974, här refererat efter 

Koh och Woo 1998).  Olika intressenter har olika uppfattningar på vad revisorns uppgift 

är och i många avseenden är skillnaderna mellan de olika intressenternas uppfattningar 

stora. 

  

Monroe och Woodliff (1993) menar att förväntningsgapet är skillnaden mellan vad 

allmänheten förväntar sig av redovisningsprofessionen och vad redovisningsprofessionen 

verkligen levererar. Professionens tro på vad de bör leverera skiljer sig i många avseende 
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från vad intressenterna förväntar sig. Gapet mellan skillnader på förväntningar och 

faktiskt utförande definieras som förväntningsgap. (Monroe och Woodliff 1993) 

 

Porter (1993) indikerar att det finns förväntningsgap mellan revisorns prestation och 

intressenternas förväntningar på vad revisorn verkligen presterar. Författaren vill dela in 

förväntningsgapet i två huvudsakliga påverkningsfaktorer: 

• Reasonableness gap, fritt översatt till rimligt gap. Detta gap kan definieras som ett 

gap mellan vad intressenterna förväntar sig av vad revisorn skall utföra och vad 

revisorn rimligen kan förväntas åstadkomma.  

• Performance gap, fritt översatt till prestationsgap. Ett gap mellan vad 

intressenterna rimligen kan förvänta sig att revisorn skall åstadkomma och vad 

revisorn uppfattar att han ska utföra. (Porter 1993) 

 

Vidare så har Porter (1993) gjort en undersökning på varför förväntningsgapet mellan 

revisorn och intressenterna existerar eller närmare vad det beror på. I sin undersökning 

kom författaren fram till att 50 % av förväntningsgapet beror på brister i standarder och 

rekommendationer, 34 % beror på intressenternas orimliga förväntningar på revisorn och 

16 % av förväntningsgapet uppstår på grund av intressenternas upplevda brister i 

revisorns arbete. (Porter 1993)  

 

McEnroe & Martens (2001) vill definiera innebörden av förväntningsgapet som 

skillnaden mellan vad intressenterna och användarna av finansiella rapporter (investerare) 

tror revisorn har för ansvar och vad revisorn anser sig ha för ansvar.  

 

FAR definierar begreppet enligt följande: ”Ett ‘förväntningsgap’ uppstår lätt när de olika 

intressenternas förväntningar på revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och 

får göra.” (FAR 2004a, s. 111) 
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.... och då uppstår ett 
FÖRVÄNTNINGSGAP. Ett 

förväntningsgap medför 
missförstånd och oklarheter.     

Förväntningsgapet måste       
slutas till… 

            Vissa tror att revisorn gör så här mycket…. 

men det är god 
revisionssed är att göra så 
här mycket… 

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

   …och genom att revisorerna upplyser  
   intressenterna om vad som ingår i god 
   revisionssed  

  Figur 2 (FAR 2004a, s. 111) 
 

3.3 Strategier för att uppnå kundtillfredsställelse 
När vi resonerar kring strategier för att reducera förväntningsgapet menar vi med 

strategier vad som görs eller vad som kan göras i arbetet mot att reducera 

förväntningsgapet. Det behöver nödvändigtvis inte vara en utarbetad strategi på papper, 

utan det kan vara en enkel rutin som att kontinuerligt kommunicera med sina klienter. 

Dessa strategier kan ske på tre nivåer vilka vi kommer att behandla. Gällande revisorns 

strategier har vi i teorin funnit en rad indikatorer på att de använder sig utav strategier av 

olika slags karaktär och omfattning. Vi har i arbetet mot att urskilja dessa fått göra egna 

tolkningar eftersom det inte finns så mycket teori eller empiriska undersökningar kring 

strategier. Vidare så har vi när det gäller revisionsbyråernas fått väldigt få och i vissa fall 

inga indikatorer i litteraturen på att de använder sig av strategier för att reducera gapet 

gentemot de olika intressenterna. Genom att sammanfatta och tolka teorier har vi kommit 

fram till vissa strategier som används för att reducera gapet till de olika intressenterna. 

Detsamma gäller professionen, i litteraturen behandlas inte strategier, vi har genom att 
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använda faktorer bakom gapet, som indikator till vad som kan göras för att reducera 

gapet, utvecklat strategier för professionen. 

 

För att skapa en så bred bild som möjligt av strategier som kan användas för att reducera 

förväntningsgapet anser vi att kundtillfredsställelse är ett viktigt ämne att behandla, d.v.s. 

vad som kan göras för att möta klienternas förväntningar, i revisorns fall utan att tumma 

på sina professionella krav.   

 

Kundtillfredsställelse får en allt större betydelse för organisationer. Konsumenternas krav 

på att produkterna möter eller överstiger förväntan blir allt tydligare. Konsumenten 

kräver framstående tjänster och produkter. Den ökade konkurrensen tvingar företag att se 

på produkter och tjänster ur ett kundperspektiv. (Dutka 1994)  

 

Den upplevda kundtillfredsställelsen vid ett köp beror på tjänstens prestation i 

förhållande till köparens förväntning på tjänsten. Kunden kan känna olika grader av 

tillfredsställelse. Om den levererade prestationen inte når upp till kundens förväntan 

skapas ett missnöje. Skulle prestationen matcha kundens förväntningar upplever kunden 

tillfredställelse. I de fall prestationen överstiger förväntan är kunden synnerligt 

tillfredsställd eller förtjust. (Kotler 2005) 

 

Kundtillfredsställelsen sägs ofta påverka lönsamheten per kund, ju nöjdare kunder, desto 

mer lönsam är kunden. (Söderlund 1997) 

 

Nöjda kunder kan vid rätt hantering leda till ökade inkomster och reducerade 

rörelsekostnader. Dutka (1994) understryker vikten av att företag ständigt fokuserar på 

kunden för att uppnå en viss säkerhet för verksamheten. 

 

Enligt Woodruff och Gardial (1996) måste man för att kunna leverera kundvärde veta 

vilken typ av värde kunden önskar. Kundvärdet medföljer inte själva produkten eller 

tjänsten, utan det är den upplevda känslan kunden har efter användandet. När företagen 
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kommit underfund med vilket värde kunden önskar ska en strategi för att leverera värdet 

upprättas. (Woodruff och Gardial 1996) 

 

Revisorkårens förmåga att anpassa tjänsten efter klientens förväntan och synsättet på 

klienten skiljer sig från marknadsföringens synsätt. Kunden anses alltid ha rätt inom 

marknadsföringen, dvs. att företag ska anpassa produkten/tjänsten efter kundens behov. 

När revisorer erbjuder revisorstjänster har de begränsningar och måste hålla sig till lagar, 

rekommendationer och praxis utsatta av professionen. Detta leder till att revisorn är 

tvungen att hålla sig inom vissa ramar och utrymmet för att anpassa tjänsten efter 

kundens förväntningar blir väldigt små.  

 

Man kan utgå från marknadsföringens fyra P, nämligen Produkt, Pris, Plats och Påverkan. 

Detta för att se hur dessa kan användas av revisorskåren för att leverera kundvärde och få 

kunden att känna tillfredsställelse. 

 

• Pris - Revisorer får inte priskonkurrera vilket gör det svårt att genom priset uppnå 

kundtillfredsställelse.  

• Produkt – Med produkt menar vi revisionen vilken som tidigare nämnts inte är 

möjlig att anpassa efter kundens förväntan då det finns uppställda normer och 

regler på produkten/tjänstens utformning. 

• Plats - bör inte vara av någon väsentlig betydelse eftersom tjänsten oftast utförs 

av revisorn på det egna kontoret eller hos det reviderade företaget.  

• Påverkan - Vi anser att den viktigaste punkten för revisorskåren utifrån 

marknadsföringens fyra P är påverkan i den meningen hur man kommunicerar sin 

tjänst till intressenterna. Enligt FARs etiska regler ska publicitet och reklam vara 

saklig i revisionsverksamhet, detta är en konsekvens av kravet på revisorns 

opartiskhet och självständighet. (FAR 2004a) 

 

Teorin tyder på att desto större kunskap intressenterna har om tjänsten, dvs. dess 

omfattning och innehåll, desto bättre stämmer intressenternas förväntan överens med den 

levererade tjänsten. En fråga vi ställer oss är om revisorskårens sätt att kommunicera, 
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dvs. framställa sina tjänster är det som ligger till grund för vad intressenterna förväntar 

sig? 

 

Kommunikation syftar till att skapa förståelse och det sker ofta genom påverkan som 

bygger på kunskap, man utgår ofta från intressenterna och deras attityder till företaget 

(Rawet m.fl. 2002). Lyckas revisorskåren kommunicera på ett sätt som skapar förståelse 

och kunskap om revisorstjänster så kan det möjligtvis leda till att tjänsterna möter de 

förväntningar intressenterna har. Utifrån ovanstående resonemang har vi fått en 

indikation på att kommunikation kan vara en möjlig strategi i arbetet mot att reducera 

förväntningsgapet till intressenterna. 

 

3.4 Revisorn 
Vi ska i kommande text klargöra vilken roll revisorn har enligt de normer som reglerar 

revisionsprofessionen, vilka förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorn och de tre 

intressenterna och vilka strategier revisorn använder sig av för att reducera 

förväntningsgapet till intressenterna. På liknande sätt kommer även revisionsbyrån och 

professionen behandlas i slutet av kapitel tre.  

 

3.4.1 Revisorns roll  

Enligt (FAR 1994) har revisorn en viktig ställning, både för näringslivet och samhället. 

Eftersom många människor inte vet vad en revisor gör leder detta ofta till 

missuppfattningar om vad revision egentligen är. Revision innebär att med ett kritiskt 

förhållningssätt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. (FAR 

1994) 

 

FAR (2004b) skriver att benämningen revisor ingår i de lagskyddade titlarna auktoriserad 

revisor och godkänd revisor. Kraven för att bli auktoriserad revisor är av högre grad än 

för att bli en godkänd revisor (FAR 2004a). 
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Vid beskrivning av revisorns olika roller är det av stor betydelse att skilja på den 

renodlade och den utvidgade revisionsrollen. Den renodlade rollen kan jämställas med 

den lagstadgade rollen som finns lagbundet i Aktiebolagslagen och olika författningar. 

(FAR 1999) I Aktiebolagslagens 9 kap, 3-6 § beskrivs revisorns olika uppgifter: 

• Enligt god redovisningssed granska bolagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsens och VD:s förvaltning 

• Följa anvisningar som delges av bolagsstämman och som inte strider mot lag, 

bolagsordning eller god redovisningssed.  

• Lämna revisionsberättelse till bolagsordningen. 

• Framställa uppmaningar och göra påpekanden till styrelsen och VD:n i 

enlighet med god redovisningssed. (Aktiebolagslagen) 

 

Enligt FAR (2004a) regleras inte den utvidgade revisionsrollen lika hårt som den 

renodlade. Det är oftast de mindre företagen som behöver använda sig av revisorns 

utvidgade roll, särskilt för att få rådgivning gällande redovisning. Det kan handla om 

rådgivning och synpunkter på exempelvis skatter. Det är oftast i denna roll som konflikter 

angående revisorns oberoende uppstår. (FAR 1999)  

 

 Renodlad revisionsroll 
– revision 

Utvidgad revisionsroll  
– rådgivning gällande 
revision 

 

 

 

Figur 3  

 

3.4.2 Revisorns oberoende 

I revisorslagen (2001:883) står det att ”en revisor skall i revisionsverksamhet utföra sina 

uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 

ställningstaganden”. (FAR 2004a, s.399) 

 

Detta innebär att intressenten skall kunna lita på att revisorn inte är jävig och därmed inte 

låtit sig påverkas av andra intressen än att göra en felfri revisionsberättelse. (FAR 2004a)  
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Inför varje nytt revisionsuppdrag skall revisorns oberoende prövas. Med hjälp av 

analysmodellen prövar revisorn sin oberoende ställning utifrån fem hotbilder. Revisorn 

skall avstå från sitt uppdrag om denne: 

• har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet 

(egenintressehot). 

• har givit råd om något som inte utgör revisionsverksamhet, och detta omfattas av 

granskningen (självgranskningshot). 

• har agerat för eller emot klienten i någon rättslig eller ekonomisk fråga 

(partställningshot)  

• Har nära personliga relationer till klienten eller dess ledning (vänskapshot) 

• Känner obehag inför klientens dominans eller yttre påtryckningar (skrämselhot). 

(FAR 2004a) 

 

Om analysen visar att allmänheten kan ifrågasätta revisorns självständighet och 

opartiskhet, måste revisorn undersöka vilka motåtgärder som kan vidtas. Motåtgärder 

som kan införas är t.ex. att kvalitetssäkra revisionen eller ta in en särskild expertis för en 

viss del av granskningen. (FAR 2004b)  

 

3.4.3 Faktorer bakom förväntningsgapet till revisorn 

Faktorer som skapar förväntningsgap mellan revisorn och ägarna 

 

- Rimlig garanti vs absolut garanti 

Att hitta väsentliga fel och felaktig information är en av alla uppgifter som revisorn har. 

Revisorns mål är givetvis att hitta alla felaktigheter men det finns ingen garanti för att 

revisorn gör det. Revisorn anser att hans avsikt är att ge en ”rimlig garanti” på att 

väsentliga fel och felaktig information upptäcks. Aktieägare är av en annan uppfattning i 

denna fråga. De vill ha ”absolut garanti” för att den finansiella informationen inte 

innehåller oriktiga uppgifter och oavsiktliga samt avsiktliga fel. Mcenroe och Martens 

(2001) skriver att aktieägarnas förväntningar inte stämmer överens med revisorns när det 

gäller avslöjanden, intern kontroll, bedrägerier och illegala affärer. Aktieägarna förväntar 

sig att revisorn ska agera som ”allmänhetens vakthund” skriver författarna. Det är således 
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lätt att urskilja ett förväntningsgap mellan aktieägare och revisorer när det gäller nivån av 

garanti på revisorns arbete. (Epstein och Geiger 1994) 

 

- Orimliga krav 

Många ägare tror att revisorn hinner betrakta allt och förstår inte att revisorn måste göra 

en bedömning. (Cassel 1996, här refererat efter Gläser och Kurkio 2001) Ägarna anser 

exempelvis att revisorn skall söka efter samt upptäcka bedrägerier medan revisorn inte 

alls ser detta som sin uppgift. Dessa orimliga krav som ägarna ställer på revisorn bidrar 

till att ett förväntningsgap uppstår. (Fran m.fl. 2001) 

 

- Företagsskandaler 

Wennberg (2005) hävdar i sin bok att gapet uppstår vid stora företagsskandaler där 

revisorn inte sagt någonting alls eller bara presenterat revisionsberättelsens standardtext 

utan att ge kommentar till stora saker som har hänt i företaget. Detta har förstås upprört 

aktieägarna. Vidare belyser författarna ett exempel med SE-Banken som i början av 

1990-talet höll på att gå i konkurs. Revisorn förmedlade aldrig situationen och tillstyrkte 

full ansvarsfrihet trots att banken var i en kritisk situation. Sådana händelser skadar både 

bolagen och revisorns ställning. Författarna hävdar generellt att revisorer är alltför 

ödmjuka, inställsamma och vänliga mot ledningen och styrelsen. De vågar inte säga vad 

de egentligen tycker i sin utvidgade roll. Det är dock här revisorn har ett ansvar gentemot 

sin uppdragsgivare, nämligen ägarna. Styrelse och ledning har stort inflytande på valet av 

revisorer men det är just styrelse och ledning som revisorerna är satta att kontrollera. 

Därmed uppstår ett förväntningsgap som revisorerna måste sluta. (Wennberg 2005) 

 

Företagskriser orsakar förväntningsgapet p.g.a. att det leder till nya förväntningskrav och 

ansvarskrav från ägarna. Trovärdigheten för revisorn minskar hos ägarna när bolag lurar 

sina aktieägare om hur stora vinster de gör. Ägarna anser att det är revisorns uppgift att se 

till så att rapporterna är trovärdiga. (www.corpgov.net, här refererat efter Shaikh och 

Talha 2003) 
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- Kunskap 

Vi är av den uppfattningen att desto mer kunskap ägarna har, ju mindre förväntar de sig 

av revisorn. En individ som har bra uppfattning om vad en revisor gör och vilka 

begränsningar som finns med revision, ställer lägre krav än en som är okunnig. Detta 

leder till att det existerar ett förväntnigsgap. Vi anser att det finns ett förväntningsgap till 

både kunniga och okunnig ägare men att det existerar ett större förväntningsgap till de 

okunniga eftersom deras kunskap om revisorns roll och begränsningar är svag. 

 

- Rättvisande bild 

En av revisorns allra viktigaste uppgifter är att ge en åsikt om huruvida redovisningen ger 

en rättvisande bild. Med rättvisande bild menar Nilsson (2005) att redovisningen ska ge  

en korrekt bild av ställning och resultat. Uppfattningen om rättvisande bild skiljer sig åt 

mellan användare (bl.a. aktieägare) av finansiella rapporter och revisorer vilket leder till 

att det finns ett förväntningsgap skriver Shaikh och Talha (2003). 

 

- Komplexitet 

Att revisorns bedömningsfrågor blivit mer komplexa, har bidragit till att den tekniska 

komplexiteten ökat skriver Wennberg (2005). Detta tror vi gör det svårare för framförallt 

många ägare att följa och förstå redovisningshandlingarna. Komplexiteten har alltså 

medverkat till att ett förväntningsgap uppstått.  

 

Faktorer som skapar förväntningsgap mellan revisorn och kreditgivaren 

 

- Skilda uppfattningar angående revisorns ansvar 

I en artikel av Koh och Woo (1998) har Barno m.fl. (1997) i en undersökning försökt visa 

på om det finns skillnader i uppfattningar angående revisorns ansvar att upptäcka och 

avslöja illegala handlingar, oriktiga uppgifter m.m. mellan revisorer och användare 

(kreditgivare) av finansiella rapporter. Resultatet visade att revisorer och kreditgivare 

hade skilda uppfattningar angående den externa revisorns ansvar att upptäcka och avslöja 

oegentligheter och illegala handlingar. Kreditgivarna tyckte revisorerna hade ett större 
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ansvar att upptäcka och avslöja oegentligheter och illegala handlingar än var revisorerna 

själva ansåg. Därmed uppstår ett förväntningsgap mellan revisorn och kreditgivarna.  

 

- Orimliga krav   

Orsaken till att förväntningsgapet uppstår mellan revisorer och kreditgivare handlar om ”i 

vilken utsträckning revisorerna ska inrikta sig på att upptäcka förbiseenden och 

oegentligheter i företagets redovisningar”. (Öhman  2005, s.65).    

Kreditgivare förväntar sig att revisorerna tar sig an denna uppgift, medan revisorerna 

hävdar att deras viktigaste uppgift inte är att upptäcka förbiseenden och oegentligheter, 

utan att ange en åsikt om huruvida redovisningar ger en rättvisande bild eller ej. (Öhman  

2005)  

 

Faktorer som skapar förväntningsgap mellan revisorn och ledning/styrelse 

 

- Skilda uppfattningar angående revisorns roll 

Det finns också ett gap mellan ledningen/styrelsen och revisorn. De förväntar sig att 

revisorn ska uttala sig i större utsträckning än vad de i dagsläget gör. ”Det förväntas att vi 

ska ge allmänna synpunkter på effektiviteten i affärsverksamhetens bedrivande, klokheten 

och smartnessen – och det är klart att det uppstår ett förväntningsgap” (Wennberg 2005, 

s.175). Det är trots allt inte revisorns uppgift att ge sådana synpunkter. Ledningen och 

styrelsen förväntar sig att revisorns ska syssla med företagsvärdering, men det är inte 

uppgiften. (Wennberg 2005) 

 

- Kompetensnivå 

Vi är av den uppfattningen att kompetensnivån hos ledningen i framförallt mindre företag 

skapar ett förväntningsgap. Stora företag har en högre kompetensnivå inom företaget i 

form av t.ex. ekonomiavdelning. Mindre företag har inte samma möjligheter att bygga 

upp en omfattande ekonomisk kompetens som ledningen i stora företag. Det är även 

viktigt att framhäva att ägarna och ledningen i mindre företag ofta är samma individer. 

Ledningen i små företag ser revisorns som en försäkran på allt och har större 

förväntningar på revisorn än ledningen i stora bolag. Vi tror att småföretagens höga 
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förväntningar delvis kan förklaras av en generellt lägre kompetensnivå. Små företagare 

tror sig förstå vad revision innebär, trots att deras uppfattning i verkligheten är svag. 

Därmed tycker vi oss kunna se att det existerar ett förväntnigsgap.  

 

Tabell 1    Ägare                           Kreditgivare                            Ledning/styrelse 

 
 
 
 Revisor 

 

          

 

 

  

 

- Skilda 
uppfattningar 
angående revisorns 
roll 

- Kompetensnivån  
 

- Orimliga krav  
- Skilda 

uppfattningar 
angående revisorns 
ansvar 

 

- Rimlig garanti vs 
absolut garanti 

- Orimliga krav 
- Företagsskandaler 
- Kunskap 
- Rättvisande bild 
- Komplexitet  

 

Vi är av den uppfattningen att de förekommer olika förväntningsgap mot intressenterna 

och revisorn. Flest förväntningsgap uppstår till ägarna. I de fall förväntningsgapet är 

samma mellan de olika intressenterna och revisorn anser vi att ägarnas förväntningsgap 

borde vara större eftersom bl.a. deras kunskap om revision och revisorns roll normalt är 

sämre än kreditgivarnas och företagsledningens kunskap. Vi tror även det finns många 

andra faktorer som kan påverka storleken på gapet t.ex. revisorns erfarenhet och storleken 

på företaget som ska revideras. För att kunna sluta de olika förväntningsgapen måste 

revisorn använda sig av olika strategier till de tre intressenterna.  

 

3.4.4 Revisorns strategier för att reducera förväntningsgapet 

 

Revisorns strategier för att reducera förväntningsgapet till ägarna 

 

- Förbättrad och  tydligare kommunikation i revisionsrapporten  

Sättet revisorn skriver rapporten på påverkar ägarnas förståelse för revisionen. Om 

revisorn skriver en lättförståelig rapport kan gapet minskas (Miller m.fl. 1990, här 

refererat av Koh och Woo 1998). Samma slutsatser kommer Dixon m.fl. (2006) fram till i 

sin undersökning där de hävdar att gapet kan minskas genom att förbättra 

formuleringarna och informationen i revisionsrapporterna, alltså en bättre och tydligare 
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kommunikation. På så vis blir läsaren bättre informerad över revisorns och 

företagsledningens ansvarighet.  

 

(H1) Genom att skriva en mer lättförståelig (tydligare) rapport kan revisorn 

reducera förväntningsgapet till ägare. 

 

- Utbildning 

Aktieägarna skall utbildas så att de kan läsa och förstå en revisionsberättelse. Utbildade 

ägare ställer lägre krav på revisorerna. Även utbildning om revisionens karaktär och 

funktion kan reducera gapet. (Epstein och Geiger 1994) Liknande slutledningar kommer 

Monroe och Woodliff (1993) fram till i sina studier genom att studera 

redovisningsstudenter kontra marknadsföringsstudenter.  

 

(H2) Genom att utbilda ägarna om revisorns arbetsuppgifter och funktion kan 

förväntningsgapet reduceras. 

 

- Program för att upptäcka bedrägeri 

I en artikel av Fran m.fl. (1994) anser författarna att revisorerna måste öka ansvaret i 

revisionsutförandet genom att vara mer flitiga i sin roll att upptäcka oegentligheter i 

revisionsmaterialet. En ökad skyldighet att leta efter brister i revisionsmaterialet skall 

leda till att revisorerna arbetar med att utarbeta program som gör det möjligt att upptäcka 

oegentligheter. Detta borde vara ett viktigt steg för revisorerna att möta ägarnas 

förväntningar. 

 

(H3) Genom att använda sig av program för att upptäcka oegentligheter i 

revisionsmaterial kan förväntningsgapet till ägarna reduceras. 
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Revisorns strategier för att reducera förväntningsgapet till kreditgivarna 

 

- Förbättrad och  tydligare kommunikation i revisionsrapporten (gapet är mindre än 

ägarnas) 

 

Likt ägarnas förväntningsgap kan gapet mellan revisorn och kreditgivarna reduceras 

genom att revisorn blir mer tydlig i revisionsrapporterna (Schelluch 1996, här refererat av 

Dixon m.fl. 2006). Den stora skillnaden mellan kreditgivarens gap mot revisorn och 

ägarnas gap mot revisorn är att kreditgivarnas förväntningsgap är mindre. Detta eftersom 

kreditgivarna får tillgång till mer information via sitt yrke och dessutom är mer kunniga 

när de läser rapporter.  

 

(H4) Genom att skriva en mer lättförståelig (tydligare) rapport kan revisorn 

reducera förväntningsgapet till kreditgivare. 

 

Revisorns strategier för att reducera förväntningsgapet till företagsledning/styrelse 

 
- Förbättra kommunikation - uppdragsbrev 

En strategi som revisorn kan använda sig av för att minska gapet när det gäller 

företagsledningens/styrelsens förväntningar är att förbättra kommunikationen. Genom att 

införa ett uppdragsbrev kan man minska missförstånd och tydliggöra vad 

revisionsuppdraget går ut på. En annan fördel är att det finns en ömsesidig 

överenskommelse mellan revisorn och ledningen. Brevet har en förmåga att minska gapet 

gällande vem som är ansvarig och vilka skyldigheter inblandade parter har. (Shaikh och 

Talha 2003) 

 

(H5) Genom förbättrad kommunikation (uppdragsbrevet) mellan revisorn och 

ledning/styrelse kan förväntningsgapet reduceras. 
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 Tabell 2        Ägare   Kreditgivare                               Ledning/styrelse 

 
 
 
 
 Revisor 

 

 

 

 

 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  

- Utbildning  
- Program för att 

upptäcka bedrägeri 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  
(gapet är mindre 
än ägarnas) 

 
- Förbättra 

kommunikation 
- Uppdragsbrev 
 

 
  

 

3.5 Revisionsbyrån 
3.5.1 Revisionsbyråns roll 

I Sverige liksom i västvärlden i övrigt domineras idag revisionsbranschen av fyra globala 

revisionsbyråer som har hand om i stort sett all revision i börsbolag och större företag 

utanför börsen. Från att vara revisionsföretag har dessa fyra revisionsbyråer steg för steg 

förändrats till globala konsult- och rådgivningsföretag. Intäkterna från konsult- och 

rådgivningsuppdragen betyder idag långt mer för företagens totala intjäning än vad 

revisionsuppdragen gör. Den här utvecklingen har lett till en situation som innebär att det 

fokuseras allt för starkt på övriga affärer på bekostnad på den tilltänkta huvuduppgiften 

nämligen revision. Utvecklingen har lett till att delägare och medarbetare bedöms och 

belönas mer efter hur man bidrar till det finansiella resultatet än för god revision. När 

fokus läggs mer på konsult- och rådgivningsuppdragen än på revisionen är risken stor för 

att det uppstår allvarliga effekter på revisorernas oberoende. Johansson  (2005a) 

 

Vad sysslar dagens revisionsbyråer egentligen med? Med dagens revisionsbyråer menas 

enligt en artikel av Holmquist (1999) de fyra stora: Deloitte, Ernst & Young, KPMG och 

Öhrlings. Dagens revisionsbyråer sysslar med mycket mer än bara revision. Byråerna 

ingår i internationella strukturer där tonvikten inte längre ligger på lagstadgad revision, 

utan på olika tjänster som till exempel IT-revision, Managment Consulting, 

Skatterådgivning och Corporate Finance. Dessa tjänster utförs av olika specialister som 

finns inom byråerna, oftast i konsultform. Denna utveckling är inte ny, men den 

accelererar. Tidskriften ser denna utveckling på två sätt. Har den allvetande revisorn 

 - 24 -



Strategier för att reducera förväntningsgapet                   
Hur går revisorn, revisionsbyrån och professionen tillväga?________________________ 
 
blivit ett fornminne eller är det så att revisionen har blivit en dörröppnare för att vidare 

kunna erbjuda övriga tjänster till företagen? Är det så att en ny tid kräver att 

redovisningsbyråerna måste kunna erbjuda nya tjänster? (Holmquist 1999) 

 

Johansson (2005a) är inne på samma linje. Författaren skriver i boken Uppdrag revision 

att sedan början av 1990–talet har det skett en dramatisk förändring inom 

revisionsbyråerna. Från att ha varit åtta stora byråer har uppköp, fusioner och andra 

faktorer bidragit till att det idag bara finns fyra stora aktörer på marknaden. Dessa stora 

fyra svarar i stort sett för den totala revisionen som sker i stora och mellanstora företag 

samt samhällsorganisationer. Författarna menar vidare att ingen av de fyra stora byråerna 

kan betraktas som revisionsbolag enligt den klassiska synen utan numera bör ses som ett 

konsult- och affärsföretag, där revisionsverksamheten är ett av många affärsområden. 

Skribenterna hävdar att det i vissa fall gått så långt att revisionsbyråerna inte längre 

marknadsför sig som revisionsföretag utan som konsult- och rådgivningsföretag. 

(Johansson 2005a) 

 

3.5.2 Faktorer bakom förväntningsgapet till redovisningsbyrån 

Redaktörerna till boken Uppdrag revision vill med förväntningsgapet i åtanke definiera 

redovisningsbyråernas framtid på två olika sätt. Ska de fortsätta med att styrka sin 

marknadsprofil som konsult- och rådgivningsföretag framför att vara revisionsföretag? 

Det innebär i så fall att de ses som en leverantör av revisionstjänster, där just revision 

endast är en del av alla de produkter de kan erbjuda olika företag. Följer de denna 

utveckling blir redovisningsbyråerna mer som en företagsdoktor, som har i uppgift att 

hjälpa företag i olika sakfrågor. Dilemmat vid denna utveckling är svår att blunda för. 

Om en byrå hjälper ett företag med utvecklingen av olika sakfrågor kan revisorns 

oberoende starkt ifrågasättas. Författarna menar att denna utveckling skulle leda till att 

förväntningsgapet skulle öka mellan revisorn/byråerna och företagen. Det andra sättet 

som författarna framhäver är att revisionsbyråerna sätter revisionen i fokus och bannlyser 

andra tjänster för verksamheten än revisionsföretag. Enligt redaktörerna bör detta 

rimligtvis innebära bättre utsikter för att komma till rätta med förväntningsgapet. 

(Johansson m.fl 2005)  
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Holmquist (1999) delar denna uppfattning gällande förväntningsgapet och den rådande 

utvecklingen av den fyra stora byråerna. Professionens trovärdighet skadas när 

revisionsbyråer bygger upp verksamheter som inte har med revision att göra utan mer hur 

man driver och sköter ett företag. Detta kommer på sikt öka förväntningsgapet. 

(Holmquist 1999) 

 

- Bristande kommunikation  

I boken Uppdrag Revision skriver Johansson (2005b) att den vanligaste situationen där 

revisionsbyråer kommer i kontakt med förväntningsgap är när en kunds ledning/styrelse 

gjort för många dåliga affärer. Upprörda och besvikna ägare vill se ”huvuden rulla” och 

vanligen är det mot ledningen/styrelsen besvikelsen riktas. Även revisionsbyråerna får stå 

till svars menar Johansson. Ägarna ställer sig frågande till hur revisorn kunde underlåta 

att avstryka ansvarsfrihet, när det bör ha varit uppenbart för revisorn att det varit en 

bedrövlig förvaltning av ägarnas pengar. Detta borde ha kommunicerats fram bättre till 

ägarna av byrån. Erfarna och kunniga ägare som vanligen själv varit med och tillsatt 

ledning/styrelse vet att de inte kan hänga ut ledningen/styrelsen för deras dåliga affärer. 

Därför anser sig ägarna funnit fel eller misstag som innebär brott mot regelboken och 

som skulle kunna vara grund för att avstryka ansvarsfrihet. Johansson skriver vidare att 

ägarna vanligen lyfter fram påstådda allvarliga brister i rapporteringen, den interna 

kontrollen eller påstådda direkta lagöverträdelser. (Johansson 2005b) 

 

I litteraturen har vi inte kunnat urskilja något beaktansvärt förväntningsgap mellan 

revisionsbyråerna och kreditgivare, samt mellan revisionsbyråerna och ledning/styrelse. 

Dock kan man tänka sig att gapet bör vara snarlikt det förväntningsgap som existerar 

mellan revisorn och kreditgivare samt revisorn och ägare. Argumentet för detta är att 

revisorerna oftast representerar någon av de fyra stora revisionsbyråerna och eventuellt 

förväntningsgap till revisorn bör därför innebära snarlikt förväntningsgap till 

revisionsbyrån i fråga. Men detta förväntningsgap går inte att lägga handen på, och 

behandlas därför inte i vår teoridel. Det kan tänkas att en revisionsbyrås rykte spelar roll 

när det gäller t.ex. om en bank överväger att bevilja ett företag lån eller ej. Bankerna vill 

givetvis att byrån som reviderar företaget i fråga ska värdera tillgångar lågt och skulder 
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högt för att nämna ett exempel. Att erhålla en rättvis bild av företaget beror till stor del på 

byråns skicklighet och kompetens. Det vi vill säga är att det kan tänkas finnas ett 

förväntningsgap mellan revisionsbyrån och kreditgivare. Detta eventuella gap behandlas 

dock inte i någon litteratur vi lyckats ta del av.  

 

Tabell 3         Ägare   Kreditgivare                       Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

- Bristande 
kommunikation  

 
 
  Revisionsbyrå 

 

3.5.3 Revisionsbyråns strategier för att reducera förväntningsgapet  

Dagens utveckling av de fyra stora innehåller enligt vår mening en dold strategi. 

Utvecklingen som vi beskrivit tidigare innebär i kort att redovisningsbyråerna erbjuder 

revision som en av många tjänster. Dessa tjänster kan tänkas ha uppkommit efter behov 

av kunderna. Om vi tänker oss att ett företag inte är tillfredställd med den tjänst revisorn 

utfört, företaget förväntar sig mer av revisorn och det klassiska förväntningsgapet har 

ännu en gång visat sitt vita ansikte. Istället för att revisorn paragrafiskt påpekar att detta 

är mina åtaganden, inget annat, kan revisorn hänvisa till sina experter på byrån han 

arbetar. Det skulle kunna låta ungefär så här: – ”Reglerna jag måste följa förbjuder mig 

tyvärr att ge råd i denna fråga. Jag kan dock ordna så att ni får träffa en specialist på 

området. Vill ni ha hjälp med sakfrågor utanför mitt område får ni gärna boka en av våra 

specialister. De är experter på sitt område och hjälper er på ett smidigt och effektivt 

sätt”.  

Detta kan enligt våra tankar ses som en typ av strategi även om vi aldrig kan tänka oss att 

detta var byråernas syfte. Kan detta tänkas vara ett effektivt sätt att minska det rådande 

gapet? Att erbjuda en helhetslösning där företagen får betala om de vill ha hjälp och råd i 

sakfrågor som ligger utanför revisorns befogenhet och kompetens. Vi kan tänka oss att 
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förväntningsgapet kan reduceras till en viss del men att det inte är en fullständig lösning 

på intressenternas förväntningar på själva revisorn.  

  

– Förbättrad och tydligare kommunikation i revisionsberättelsen 

I boken Uppdrag Revision beskriver Johansson (2005b) strategier för hur 

förväntningsgapet mellan revisionsbyrån och ägarna av det företag som revideras kan 

reduceras. Som vi tidigare nämnt uppkommer vanligen förväntningsgapet mellan 

revisionsbyrån och ägarna då ägarna är missnöjda med att revisorn inte upptäckt 

ledningens/styrelsens dåliga förvaltning av deras pengar. Författarna menar att i 

situationer där ägarna förväntat sig mer sätts den reviderande revisorns objektivitet och 

förmåga att se helheten samt sambanden på prov. För att undvika förväntningsgap räcker 

det inte med att revisorn som representant för byrån hävdar att han i alla avseenden gjort 

en korrekt bedömning av ansvarsfrågorna. Johansson (2005b) menar att man som revisor 

i skrift måste kunna, som regel i revisionsberättelsen, klargöra och motivera sitt 

ställningstagande. Revisionsberättelsen är en kommunikationskanal till ägarna där 

eventuella brister hos ledningen/styrelsen klart och lätt bör kunna urskiljas. 

 

(H6) Genom förbättrad och tydligare kommunikation via revisionsrapporten kan 

förväntningsgapet mellan byrån och ägare reduceras.  

 

Eventuella strategier från revisionsbyråernas sida när det gäller att reducera 

förväntningsgapet till kreditgivare och ledning/styrelse kommer vi inte att behandla i vår 

teoridel. Som vi nämner i kapitel 3.5.2 går det inte att urskilja något specifikt gap mellan 

revisionsbyråerna och kreditgivare samt ledning/styrelse. Därför kan vi inte heller 

behandla om det finns strategier och vad de eventuellt går ut på.   

   Tabell 4         Ägare           Kreditgivare                            Ledning/styrelse 

 

 
 

 

 
- Förbättrad och  

tydligare 
kommunikation i 
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berättelsen  

 

  
 
 
  Revisionsbyrå 
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3.6 Professionen 
3.6.1 Professionens roll 

FAR är en förening för auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra högt 

kvalificerade specialister som arbetar med revision och därmed förenliga tjänster. (FARs 

stadgar, 1§) 

 

FAR har en rad olika ändamål med sin verksamhet. De arbetar för   att bevara en hederlig 

och skicklig profession. Ledamöternas yrkesutövning skall hålla hög kvalitet, god etik 

och vara effektiv. Vidare arbetar man för att bevara yrkeskårens goda anseende och för 

en god kunskap i samhället och näringsliv om ledamöternas verksamhet. FAR ska 

fungera som ett stöd åt ledamöterna genom att erbjuda till exempel information, 

utbildning och rådgivning. (FARs stadgar) 

 

Den allmänna revisorsprofessionen kan variera från att vara enskilda praktiserande firmor 

till stora multinationella professionella tjänstefirmor. Många av de regionala och lokala 

firmorna erbjuder olika tjänster till både revisionsklienter och icke revisionsklienter. 

Exempel på tjänster som erbjuds är utvecklande av informationssystem, finansiell 

planering och skatteplanering. (Rittenberg och Schwieger 2005) Inom professionen finns 

även en profession för intern revision. Den interna revisionen definieras av Institutet av 

interna revisorer enligt följande: 

”En självständig, objektiv försäkrings- och konsultaktivitet frambringad för att skapa 

värde och förbättra en organisations operationer. De hjälper en organisation att uppnå 

sina mål genom att implementera en systematisk och disciplinerat närmande för att 

bestämma värdet och förbättra effektiviteten av risk management, kontroll och 

ledningens arbete.” (Rittenberg och Schweiger 2005, s. 17) 

 

Den interna revisionens omfattning är bred och inkluderar delvis hur organisationer går 

tillväga vid identifiering och hantering av risker. Även att utveckla och implementera 

effektiva kontroller innefattas, inkluderat de som är skapade för att tillförsäkra effektiv 

verksamhet och att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Intern revision ger en viss 
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försäkring till ledningen och styrelsen om företaget följer de policys och krav som finns 

uppsatta. (Rittenberg och Schweiger 2005) 

 

Det finns även en profession för statlig revision. De statliga revisorernas arbete sträcker 

sig från intern revision till finansiella uttalanden om olika statliga enheter och granskning 

av rapporter försedda av andra organisationer. Efterfrågan på information angående 

statlig verksamhet ökar eftersom allmänheten kräver insyn i statens verksamhet. 

(Rittenberg och Schweiger 2005) 

 

3.6.2 Faktorer bakom förväntningsgapet till professionen 

 

- Uppfattning om professionens roll, ansvar och utförande 

Förväntningsgapet är skillnaden mellan vad de olika intressenterna förväntar sig av 

redovisningsprofessionen och vad professionen i själva verket tillhandahåller. De 

huvudsakliga motiven till skillnaden mellan professionen och intressenterna är 

uppfattningen om professionens roll, ansvar och utförande. (Fran m.fl. 2001) 

 

- Orimliga krav 

I allmänhet förväntar sig intressenterna att utförandet av revisionen ska hålla en högre 

grad av säkerhet än vad professionen anser är rimligt att kräva. (Öhman 2005) 

 

- Dagens revisionsstandarders 

FASB, Financial Accounting Standards Board, och IASB, International Accounting 

Standards Board, som båda är professioner som utvecklar och sätter standarders efterlyste 

nyligen synpunkter från bl.a. kreditgivare med avseende på sådan information om 

finansiella instrument, som kan användas för kreditbeslut. Redovisningsstandarders går 

mot att tillåta att fler finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Tidigare har 

fokus legat på redovisningen och värderingen av finansiella instrument snarare än på 

presentationen i finansiella rapporter och användarens behov. Syftet med efterlysningen 

är att få svar på om kreditgivarna med dagens standarder får den information de behöver 
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för att analysera företag som redovisar vissa eller alla finansiella instrument till verkligt 

värde. (Far komplett 2006)  

 

En annan viktig intressent vars synpunkter också efterlystes i undersökningen är 

företagets ägare, vilka tillskjuter kapital till företagen. Ägarnas intresse ligger i att erhålla 

utdelning på satsat kapital. I större företag är det svårare för ägarna att ha full överblick 

över verksamheten eftersom ägarna vanligtvis inte sitter med i företagsledningen. Ägarna 

använder revisionen som underlag vid bedömandet av företagets förmåga att lämna 

utdelning. Revisionen blir av stor betydelse för ägarna och följaktligen förväntar sig 

ägarna att standarders för revisionens utformning ska underlätta vid beslutfattande. (FAR 

2004b) 

 

Att IASB och FASB nyligen gjort undersökningen anser vi är en indikator på att det 

existerar ett förväntningsgap från de två ovan nämnda intressenterna till professionen. 

Eftersom standarders allt mer går mot att underlätta för investering och kreditbeslut bör 

det finnas en förväntan från dessa intressenter att professionen ska utforma standarders på 

ett sätt som underlättar vid beslutsfattande. 

 

Vi har inte hittat några faktorer som pekar på att det existerar ett förväntningsgap mellan 

ledning/styrelse och professionen i litteraturen. Men även här kan det tänkas att 

förväntningsgapet kan vara snarlikt det förväntningsgap som finns mellan 

ledning/styrelse och revisorn, eftersom professionen omfattar hela revisorskåren.  

 

Tabell 5     Ägare                       Kreditgivare                          Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

- Uppfattning om 
professionens roll, 
ansvar och 
utförande 

- Orimliga krav 
- Dagens 

revisionsstandards 

 
 

- Dagens 
revisionsstandards 

 

 
 
 
 
Profession 
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3.6.3 Professionens strategier för att reducera förväntningsgapet  

För att rädda professionens anseende i samhället måste åtgärder vidtas för att minska det 

rådande förväntningsgapet. Redan på 1950-talet gjordes försök från professionen att 

informera ägare och kreditgivare om vilken roll revisorn ska ha och vad de kan förvänta 

sig av honom. Bl.a. skickades över 70 000 kopior till olika kreditgivare som innehöll en 

beskrivning på hur professionen såg på revisorns roll och ansvarstagande. (Epstein och 

Geiger 1994) 

 

- Utveckling av revisionsstandards  

Det har i rapporter framkommit att kreditgivare och ägare tyckte utökade rapporter var 

mer användbara och förståliga än kortare rapporter. Större rapporter ansågs ge en mer 

fullständig förståelse för vidden, naturen och betydelsen av revisionen. Detta påverkar 

läsaren att få en klarare uppfattning rörande revisionen och revisorns roll. (Miller 

m.fl.1990, här refererat efter Koh och Woo 1998). En lämplig åtgärd från professionen 

skulle vara att utforma standards för revisionen som utökar rapporternas storlek för att på 

så sätt minska gapet till kreditgivarna.  

 

(H7) Genom utveckling av revisionsstandards kan förväntningsgapet mellan 

professionen och ägare/kreditgivare reduceras.  

 

- Utbildning 

Epstein och Geiger (1994) hävdar att förväntningsgapet kan reduceras genom ökad 

förståelse hos intressenterna. Professionen bör lägga större del av sina resurser på att 

utbilda och informera intressenterna, framförallt ägarna, om vilka begränsningar och 

skyldigheter revisorerna har. 

 

Mcenroe och Martens (2001) lyfter också fram vikten av att utbilda ägarna. I artikeln 

framgår att ägarna inte är medvetna om professionens egen uppfattning om sina 

ansvarsområden. Författarnas förslag till lösning är att man i den årliga rapporten kan 

inkludera en enhetlig beskrivning av vad revisionen har för syfte och vad revisorn har för 

ansvar. Beskrivningen kan fungera som en kortfattad översikt. En annan möjlig åtgärd för 
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att reducera gapet till ägarna kan vara att revisorn presenterar en liknande beskrivning av 

sin roll på det årliga aktieägarmötet och även svarar på frågor gällande revisionens 

karaktär och omfattning.  

 

(H8) Genom att professionen utbildar och informerar ägarna om vilka 

begränsningar och skyldigheter revisorerna har kan förväntningsgapet mellan 

professionen och ägare reduceras.  

 

- Analysmodellen 

Vi är av den uppfattningen att en annan tänkt strategi från professionen i arbetet mot att 

reducera gapet gentemot intressenterna kan vara skapandet av analysmodellen. Det 

innebär att revisorn inför varje nytt uppdrag ska pröva sitt oberoende utifrån fem 

hotbilder. Detta för att stärka revisorns självständighet och opartiskhet vilket i sin tur 

leder till att förtroende skapas för professionen. 

 

(H9) Genom ökad användning av analysmodellen kan förväntningsgapet mellan 

ägare/kreditgivare och professionen reduceras. 

 

 

Tabell 6        Ägare                         Kreditgivare                         Ledning/styrelse 

 

 

 

 
 

 

  
- Utveckling av 

revisionsstandards 
- Analysmodellen 

 
- Utveckling av 

revisionsstandards  
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- Analysmodellen 
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3.7 Kapitelsammanfattning  
Olika intressenter har olika förväntningar på revisionen. I större företag har ägarna knapp 

eller ingen insyn alls i företaget, deras beslut grundar sig till viss del på revisionen. 

Kreditgivare står för en stor risk med hela sin insats och har följaktligen ett stort intresse i 

revisionen. Ledning/styrelse har ett nära samarbete med revisorn. Ägare har en tendens 

att vilja ha absolut garanti från revisorn om att den finansiella informationen inte 

innehåller oriktiga uppgifter och fel. Detta brukar ses som en bakomliggande faktor till 

förväntningsgapet eftersom revisorn anser att han endast kan ge en rimlig garanti om att 

fel och oriktigheter upptäckts. Vi har i teorin funnit att gapet möjligen kan reduceras till 

ägarna genom att revisorerna blir tydligare i sin kommunikation via revisionsrapporten.  

 

Liknande förväntningar framkommer från kreditgivarna som anser att det ligger under 

revisorns ansvar att upptäcka fel, dock tycker vi oss finna att förväntningsgapet till 

kreditgivarna inte är lika stort som till ägarna. Även här bör förbättrad och tydligare 

kommunikation i revisionsrapporten leda till ett reducerat förväntningsgap. 

 

Ledning/styrelses förväntningar på revisorn skiljer sig från kreditgivare och ägares. De 

förväntar sig att revisorn ska ge allmänna synpunkter om bl.a. effektiviteten i företaget, 

vilket inte är revisorns uppgift. En tänkt strategi för att reducera förväntningsgapet till 

ledning/styrelse är via uppdragsbrevet där man tydliggör ansvar och skyldigheter. 

 

Mellan revisionsbyråerna och ägarna är bristande kommunikation en bakomliggande 

faktor till att det finns existerar ett förväntningsgap. Vår teori är att kreditgivarna 

förväntar sig att revisionsbyråerna ska ha ett gott renommé och självklart ge en rättvis 

bild av företaget som blir reviderat.  Vi anser att revisionsbyråerna har en dold strategi för 

att reducera förväntningsgapet till intressenterna som helhet. Den består i att 

revisionsbyråerna erbjuder revision som en av många tjänster. 

 

Vidare har vi funnit indikatorer på att kreditgivare och ägare förväntar sig att 

professionen ska sätta standarders för revisionen som ska underlätta vid beslutsfattande. 

Professionen skulle kunna utforma standarders som utökar rapporternas storlek. Vår egen 
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uppfattning är att skapandet av analysmodellen är en tänkt strategi från professionen att 

minska förväntningsgapet.  
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4. EMPIRISK METOD 
________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskriver och motiverar vi valet av datainsamlingsmetod. Vid 

undersökningen använde vi oss utav telefonintervjuer. Problem vi stött på under 

undersökningens gång och vilka problem som kan tänkas föreligga behandlas också. Ett 

exempel på problem vi stötte på vid telefonintervjuerna var att vi ibland hade svårigheter 

med att tolka respondentens svar. Vi kommer även att presentera vårt urval vilket vi gjort 

utifrån vår population som var alla som jobbar med revision mot kund. Utöver detta 

kommer även operationaliseringen beskrivas detaljerat. 

________________________________________________________________________ 
 
4.1 Population och Urval 
I fråga om vilka som är vår population i de tre nivåerna så kan man säga att alla som 

arbetar mot kund med revision blir en del i förväntningsgapet.  

 

Vårt urval av revisorer består av godkända och auktoriserade revisorer eftersom de till 

största sannolikhet är underskrivande revisorer och därför ansvarar för revisionen. Vi 

anser att de godkända och auktoriserade revisorerna bör ha en bra överblick över 

intressenternas förväntan och kan vara en del i att skapa en strategi för att reducera gapet 

mot intressenterna. 

 

FAR har vi valt som företrädare för professionen. Vi motiverar valet av FAR med att de 

är den främsta företrädaren för professionen eftersom de omfattar de flesta av de ca 2400 

auktoriserade revisorerna och ca 700 godkända revisorer. Undersökningen kommer att 

inrikta sig på styrelsen i FAR eftersom de sätter riktlinjerna och agerar som stöd åt 

medlemmarna. 

 

Eftersom vi vill att ett visst antal enheter av bestämda kategorier av enheter kommer med 

i urvalet, har vi valt att göra ett stratifierat urval för revisorer och byråer. Vi har delat upp 

revisorerna efter storleken på byrån de jobbar på. Det samma gäller för byråerna. Vi 

bestämde oss för att definiera stora och små byråer enligt följande:  
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- små byråer, allt under tio anställda revisorer. 

- stora byråer, allt över tio anställda revisorer. 

 

I teorin har vi funnit att större företag har en högre kompetensnivå inom företaget jämfört 

med mindre företag vilket resulterar i att förväntningsgapet oftast är större till mindre 

företag. Ägarna och ledningen i mindre företag är ofta samma individer. 

Företagsledningen i små företag ser revisorn som en försäkran på allt och har större 

förväntningar på revisorn än vad ledningen har i stora bolag.  

 

Vi har gjort uppdelningen av byråerna efter storlek eftersom större revisionsbyråer till 

större sannolikhet är de som granskar de stora företagen och vi vill se om det finns 

skillnader i förväntan mellan intressenterna till stora respektive små företag. 

Uppdelningen av revisorer har vi gjort med samma motivering.  

 

Vårt urval bestod av tolv revisorer och tolv revisionsbyråer där vi intervjuat lämplig 

representant från byrån. Vi anser att det är av stor betydelse att alla enheter i varje 

stratum har samma sannolikhet att komma med och därför tillämpar vi ett slumpmässigt 

urval.  Vid genomförandet av det slumpmässiga urvalen valde vi att lotta, vilket är ett av 

sätten att göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU) skriver Rosengren och Arvidson 

(2002). Lottningen genomfördes på följande sätt. Vi hade en lista med vår population 

som vi sedan klippte sönder och lade i en skål. Sedan drog vi sex namn på revisorer ifrån 

varje stratum (små och stora) vilket totalt blir tolv revisorer. Samma tillvägagångssätt och 

antal använde vi på byråerna.    

 

Vid genomförandet av ett urval bland revisorer och byråer skickades ett e-post till 

Revisorsnämnden med förfrågan om en lista över samtliga auktoriserade och godkända 

revisorer och dess byråer.  

 

Gällande professionen valde vi att intervjua samtliga tolv styrelsemedlemmar i FAR.  

På FAR:s hemsida hittade vi telefonnummer till samtliga i styrelsen som vi hade tänkt 

ska representera professionen.  
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4.2 Datainsamling 
4.2.1 Primärdata 

Data som forskaren själv samlat in kallas för primärdata enligt Andersen (1998). 

Primärdata till vår uppsats har vi samlat in genom att använda oss av den delvis 

strukturerade intervjun. Denna intervjuteknik innebär att vi har ganska bra kännedom om 

området ifråga, eftersom vi har viss teoretisk kunskap. Men vi är öppna för ny 

information som den intervjuade kan komma med. (Andersen 1998) För att utföra 

intervjuerna valde vi att använda oss av telefon. Vi hade innan telefonintervjun utformat 

tre frågeformulär som baserar sig på vår operationalisering (se operationalisering) med 

fem frågor i varje, en för revisorn, en för representanten av revisionsbyrån och slutligen 

en för professionen. Frågorna var av samma karaktär till de tre nivåerna för att kunna 

göra en så bra jämförelse som möjligt dem emellan. Vi har även garanterat alla 

respondenter och dess byrå/organisation anonymitet då vissa av respondenterna ställde 

dessa krav. Vid telefonintervjuerna var det en person som förde dialogen med 

respondenten, samtidigt som övriga två gjorde kortfattade anteckningar. Personen som 

förde dialogen, hade inga fasta svarskategorier på sina frågor utan försökte istället 

genomföra ett samtal som var så minimalt styrt som möjligt. Efter avslutad intervju 

sammanställde vi, med hjälp av de anteckningar som förts, våra egna tolkningar som vi 

fått under intervjuns gång (se appendix). På de frågor där missnöje uppstod för det 

erhållna svaret, som exempel fick vi vara noggranna med att förklara för byråernas 

representanter att de skulle svara ur byråns perspektiv och inte revisorns, valde vi att 

ringa upp samma respondent för att få klarhet i frågan. Nackdelen med telefonintervju är 

att vi inte får samma tillförlitlighet som vi hade fått vi personlig kontakt. Vid personlig 

intervju skapas en närmare kontakt med respondenten. Respondenten känner sig tryggare 

i att svara på känslig och konfidentiell information vilket är svårare vid telefonintervjuer. 
Men med tanke på vår begränsade tid hade vi inte haft möjlighet att träffa samtliga 

respondenter personligen. Det blir också svårt för oss att tolka om respondenten förstått 

frågan korrekt per telefon.   
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4.3 Operationalisering  
Med operationalisering menas enligt Andersen (1998) att man översätter teorin till något 

empiriskt mätbart som man sedan analyserar empiriskt.  

 

Vi har i vår undersökning utfört en rad telefonintervjuer för att samla in empiriskt 

material, och frågorna vi har ställt till respondenterna är modifierade för att passa vår 

undersökning samt för att nå våra uppsatta mål. Vår avsikt är att täcka samtliga de 

faktorer som behandlas i vår teoridel. 

 

4.3.1 Intervjuguide till respondenterna 

Eftersom vi har använt oss utav telefonintervjuer vid insamlandet av vårt empiriska 

material har vi konstruerat ett frågeformulär som vi själva använt som stöd vid 

intervjuerna. Våra frågor är av relativ öppen karaktär och vi försöker styra respondenten 

så lite som möjlig för att få så objektiva svar som möjlig.  Frågorna till de tre nivåerna, 

revisorer, byråer och professionen har varit desamma för att kunna göra en jämförelse 

mellan dessa. När vi har kontaktat byråerna har vi bett om att få intervjua en representant 

för byrån och varit noggranna med att informera respondenten att denne ska svara utifrån 

byråns helhetsperspektiv, d.v.s. utifrån hur byrån skulle ställa sig till frågorna. Som 

tidigare nämnts har vi valt att intervjua styrelsemedlemmarna i FAR som företrädare för 

professionen, även där informerar vi respondenten om att denne ska tänka på att svara 

som företrädare för professionen.  

 

Följande frågor har ställts vid samtliga intervjuer: 

 

1.  Vad anser Ni att Er huvudsakliga uppgift är gentemot intressenterna till 
företagen ni reviderar? 

 

Den första frågan behandlar hur de tre nivåerna ser på sin roll och vad de anser sig ha för 

huvudsaklig uppgift gentemot de olika intressenterna. Vi kommer ur svaret kunna utläsa 

om de anser att uppgifterna skiljer sig åt för respektive intressent. Respondenternas svar 

kommer även att visa om deras uppfattning ligger i linje med teorins resonemang kring 
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dess uppgift och roll. Enligt teorin ska revisorn genom revisionen på ett kritiskt 

förhållningssätt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. Gällande 

byråernas roll och uppgift hävdar teorin att byråerna alltmer frångår sin tilltänkta 

huvuduppgift revisionen och fokuserar mer på övriga affärer. Detta kan enligt teorin sätta 

revisionens oberoende på spel. FARs roll är att bevara en skicklig och hederlig 

profession, d.v.s. arbeta för att de enskilda revisorernas arbete gentemot bl.a. 

intressenterna håller god kvalitet.  

 

2. Vilka förväntningar tror Ni att intressenterna har på Er? 

Vi får genom frågan svar på vilka förväntningar respondenterna upplever från 

intressenterna, samtidigt som vi kan urskilja om förväntningarna från intressenterna 

skiljer sig åt. Redan här kan vi få en indikator på om det existerar ett förväntningsgap 

eller om det rör sig om olika förväntningsgap. 

 

3. Anser Ni att dessa förväntningar är rimliga? 

Här får vi svar på om respondenten uppfattar att det finns en skillnad mellan vad han 

anser vara sin/deras roll och huvudsakliga uppgift och vad han tror att intressenterna 

förväntar sig av dem.  

 

4. Vilka är de vanligaste skillnaderna i förväntningarna? 

Svaret visar i vilka avseenden förväntningsgap brukar uppstå och vilka som är de 

bakomliggande faktorerna till att ett förväntningsgap uppstår. Vi kan även utläsa om de 

bakomliggande faktorerna och förväntningarna skiljer sig åt mellan intressenterna, vilket 

leder till att vi kan avgöra om det är ett eller flera förväntningsgap. Exempelvis tar teorin 

upp kunskapsbrist och orimliga krav från intressenterna som några av de bakomliggande 

faktorerna till att förväntningsgap uppstår. 

 

5. Gör Ni något för att påverka förväntningarna? 

Den här frågan är för oss den viktigaste, vi vill genom svaret få reda på om de olika 

nivåerna använder sig utav några strategier för att reducera förväntningsgapet till 

intressenterna, hur de använder sig utav strategierna och huruvida de skiljer sig åt för de 
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olika intressenterna. För att respondenterna ska förstå vad vi är ute efter har vi formulerat 

frågan på ett sätt som översätter teorins synsätt på strategier till respondenternas 

vardagliga språk. Genom att få svar på om de ”gör något” kan det användas som en 

indikator till att de använder strategier, och genom ”påverkan” får vi svar på hur de 

använder sig utav strategierna. Strategier som nämnts i teorin är bl.a. att tydligare 

kommunikation i revisionsrapporten kan leda till reducerat förväntningsgap mellan 

kreditgivare och revisor. 

 

4.4Bortfallsanalys 
Med det inledande urvalet angående styrelsemedlemmarna i professionen stötte vi på 

besvär. Beträffande samtalen till professionens styrelsemedlemmar blev vi i de fyra första 

samtalen hänvisade till FARs talesman. Efter att vi blivit refererade till talesmannen i 

FAR kände vi att vi inte hade något annat val än att endast intervjua talesmannen. Följden 

av detta blir att talesmannen för FAR representerar hela professionen i vår undersökning. 

Vår grundtanke vilken var att själva tolka och sammanställa vad som framkommit ur 

intervjuerna med styrelsemedlemmarna gick dessvärre inte att genomföra. Effekten på 

vårt resultat blir att variationsrikedomen i svaren från professionen försvinner och vi 

därmed inte dra generella slutsatser eftersom för få personer intervjuats.  

 

Av de tolv tänkta revisorerna i det ena urvalet lyckades vi få svar från två revisorer från 

stora byråer och fyra från små byråer, alltså totalt sex revisorer. Bortfallet bestod av fyra 

revisorer som ansåg att deras tid var begränsad, samt två revisorer som vi inte kunde 

etablera någon kontakt med, trots upprepade försök att få tag på respondenten. Bortfallet 

kan delvis förklaras utav att vi ringde upp direkt utan att vi gett någon som helst 

indikation på att vi skulle höra av oss. P.g.a. av vår begränsade tid gav vi bara revisorerna 

i urvalet ytterliggare två chanser att svara på våra frågor. 

 

Av de tolv tilltänkta respondenterna för byråerna, fick vi svar från två representanter för 

stora byråer och tre från de små byråerna. Fem av representanterna hade inte tid att ställa 

upp och två kom vi aldrig i kontakt med, trots två nya försök. Som vi skrev innan tror vi 
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att bortfallet kan förklaras av vårt tillvägagångssätt vid uppringning, d.v.s. vi hade inte 

givit respondenterna någon förvarning om att vi skulle ringa. 

 

Strategier beskrivs i vårat arbete induktivt eftersom det knappt är behandlat i teorin, vi 

försöker genom vår empiriska undersökning upptäcka strategier vilka de tre nivåerna 

använder sig utav för att reducera gapet till intressenterna. Vid varje upptäckt strategi kan 

vi hävda att den strategin existerar, det vi inte kan göra delvis p.g.a. bortfallet och det få 

antalet intervjuade är att vi inte kan dra generella slutsatser om strategiernas användande 

inom de tre nivåerna.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet  
Rosengren och Arvidson (2002) skriver att reliabilitet är graden av tillförlitligheten i en 

mätning. Med hjälp av reliabiliteten kan man komma fram till om resultatet är pålitligt.  I 

en tolkande undersökning är reliabilitet ett problem. Eftersom det är just tolkande 

undersökningar vi har genomfört finns det en risk för att vi tolkar svaren på fel sätt. För 

att undvika missuppfattningar angående respondentens svar, sammanställde vi var och en 

på papper efter varje intervju hur vi hade uppfattat respondentens svar. Efter alla hade 

gjort sin sammanställning av intervjun träffades vi gemensamt för att se om våra 

sammanställningar liknade varandra. I vissa fall hade vi svårt att tolka vilken intressent 

respondenten talade om, men det inträffade aldrig att alla tre hade olika tolkningar av ett 

svar. Med andra ord blev det alltid två mot en vid annorlunda tolkningar, och där fick 

majoriteten avgöra. Vad vår underökning exakt handlade om, berättade vi aldrig om 

innan själva intervjun startade. Detta gjorde vi eftersom att vi inte skulle få korta och 

hastiga svar på våra frågor. Poängen var också den att respondenten själv skulle komma 

fram till att vår underökning på något sätt handlade om förväntningsgapet. Dessutom har 

vi haft samma person som genomfört intervjuerna och som vi tidigare nämnt haft samma 

frågor till alla respondenter inom varje nivå.  

 

Validitet är ”att säga att en valid mätning mäter vad den är avsedd att mäta” (Rosengren 

och Arvidson 2002, s. 196). Finns det inga systematiska fel, så mäter man vad man avser 

att mäta. Vi anser att våra intervjuer håller en hög validitet, trots att det handlar om 
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telefonintervjuer, då vi aldrig försökt inverka på respondenternas svar genom att ställa 

ledande frågor och därigenom mätt det vi avsett att mäta. Det är genom vår 

operationalisering vi har översatt teorin till frågor som ska mäta variabler vilka ska ge 

svar på vår frågeställning (se operationalisering). Vår undersökning som är av kvalitativ 

form, går inte använda för att generalisera, d.v.s. inte dra några generella slutsatser för 

hela populationen, eftersom vi har undersökt för litet antal revisorer, representanter för 

byråer och professionen. 
 

4.6 Kapitelsammanfattning  
Vårt urval av revisorer består av godkända och auktoriserade revisorer eftersom de till 

största sannolikhet är underskivande och därför har ansvaret för revisionen. FAR har vi 

valt som företrädare för professionen. Motivet till det är att vi anser att FAR är den 

främsta företrädaren för professionen eftersom de omfattar de flesta av de ca 2400 

auktoriserade revisorerna och ca 700 godkända revisorerna. Vi har även gjort en 

uppdelning mellan stora och små byråer eftersom vi i teorin har sett tendenser att 

förväntningsgapet brukar vara större mellan intressenterna till små företag och de tre 

nivåerna. Vi använde oss utav telefonintervjuer som undersökningsteknik med frågor 

baserade på vår operationalisering. Frågorna var av samma typ till alla respondenterna 

inom de tre nivåerna för att kunna göra en så bra jämförelse som möjligt mellan nivåerna. 

Med det inledande urvalet angående styrelsemedlemmarna i professionen stötte vi på 

besvär. Vi blev av de fyra första styrelsemedlemmarna i FAR hänvisade till FARs 

talesman vilket leder till att talesmannen i FAR blir representant för hela professionen i 

vår undersökning. Konsekvensen av att professionen endast representeras av talesmannen 

i FAR är att variationsrikedomen i svaren från profession försvinner. Bortfallet av 

representanter för revisionsbyråer blev sju stycken av tolv tilltänkta. För revisorer blev 

bortfallet sex stycken av tolv tilltänkta respondenter. Vi tror att bortfallet i båda fallen 

delvis kan förklaras av att vi ringde upp utan att vi gett någon indikation på att vi skulle 

höra av oss. Bortfallet och de få antal intervjuade leder till att vi inte kan dra generella 

slutsatser för populationen.  
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5. EMPIRISK ANALYS 

_____________________________________________________________ 
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av intervjuerna med respondenterna. Vi 

analyserar svaren och jämför vårt empiriska underlag med teorin vi behandlat. I det 

stora hela stämmer vår undersökning överens med teorin, men vi har även funnit tre nya 

strategier. Precis som teorin menar finns det fler förväntningar på de tre nivåerna från 

ägare än från övriga intressenter. Vidare så visar vår undersökning att strategierna för 

att reducera förväntningsgapet bygger på kommunikation via olika kanaler.  Sist i varje 

nivå sammanställer vi i en matris de strategier vi funnit.  

________________________________________________________________________ 
 
5.1 Revisorn 
5.1.1 Revisorns huvudsakliga uppgift 

 

Fråga 1. Vad anser Ni att Er huvudsakliga uppgift är i revisionen gentemot 

intressenterna till företagen ni reviderar? 

 
Sammanfattande tabell 7 av revisorns svar 
 
 
 

 
 

Trovärdig 
revisions-
berättelse som 
går att lita på 
och ger en 
rättvisande bild. 
 

Att revisions-
berättelsen 
stämmer. Den 
ska vara så nära 
sanningen som 
möjligt och ge 
en rättvisande 
bild.  
 

Vår uppgift är 
att trygga och 
säkerställa den 
externa 
revisionen, ge 
en rättvisande 
bild av 
företagen. 

 

 

Min uppgift är 
att års-
redovisningen 
är tillförlitlig 
och att siffrorna 
går att lita på. 
 

Säkra 
rättvisande bild 
är den 
huvudsakliga 
uppgiften 

Min 
huvudsakliga 
uppgift som 
revisor är att 
producera en 
rättvisande bild 
enligt god 
redovisningssed 
till alla 
intressenter.  

Revisor 1 S Revisor 2 S Revisor 3 L Revisor 5 L Revisor 4 L Revisor 6 L 

Gemensamt för alla revisorer är att de anser deras huvudsakliga uppgift gentemot 

intressenterna är att ge och säkerställa en rättvisande bild. Rättvisande bild i detta 

avseende gäller alla intressenter. Revisorerna vi intervjuat har olika sätt att uttrycka detta 

på men en central nämnare i svaren vi erhållit är just en rättvisande bild. Att ge en åsikt 
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om huruvida redovisningen ger en rättvisande bild är en av revisorernas huvudsakliga 

uppgift enligt Shaikh och Talha (2003). 

 
5.1.2 Intressenternas förväntningar på revisorn  
 
 
Fråga 2. Vilka förväntningar tror Du att intressenterna har på dig som revisor? 
 
Sammanfattande tabell 8 av revisorns svar 
 
 

 
 

Att revisionen 
går att lita på. 
Ägare i små 
företag vill bara 
ha revisionen 
gjord. Större 
företag ser mer 
seriöst på den.  
 

Det beror på 
vilket typ av 
företag det är. 
Kreditgivare har 
stor kunskap 
om vad revision 
är. Ägare i små 
företag 
förväntar sig att 
revisorn kan det 
mesta, de vill 
oftast ha ut mer 
än bara själva 
revisionen. 
Ägare i stora 
företag vill få 
revisionen gjord 
och ser ofta 
revisorn som ett 
bollplank. 
 

Det uppstår i 
vissa fall ett 
förväntningsgap 
gällande vad 
revisionen ska 
omfatta. Ägarna 
vill ibland att vi 
ska upptäcka 
alla fel, vilket 
inte är våran 
uppgift. 
Kunskapsnivån 
hos kreditgivare 
är oftast ganska 
hög gällande 
våran roll, 
därför är gapet 
oftast mindre 
jämfört med 
ägarna. 

 

Intressenterna 
ser revisorn 
som en garanti 
för att kunna 
lita på siffrorna 
i en 
årsredovisning. 
Intressenter 
utanför 
företaget 
förväntar sig 
ofta att jag ska 
granska varje 
liten detalj, 
ägarna är mer 
ute efter 
rådgivning. 
 

 

Ledningen/ 
styrelsen vill att 
man ska hjälpa 
till och styra 
resultatet, 
ägarna vill ha 
en rättvis bild, 
detsamma gäller 
kreditgivarna. 
Ledningen i 
mindre företag 
är ofta även 
ägare, de vill att 
man som 
revisorn ska ha 
en konsultroll 
och ge råd i 
övriga frågor. 
 

 

Att jag ska 
producera just 
rättvisande bild. 
 

Revisor 1 S Revisor 2 S Revisor 3 L Revisor 4 L Revisor 5 L Revisor 6 L 

 
- Ägare 
Att ägare till företagen vill att revisorn ska upptäcka alla fel återspeglas väl i teorin. 

Mcenroe och Martens (2001) går visserligen så långt att de menar att ägarna vill ha 

absolut garanti för att den finansiella informationen inte innehåller oriktiga uppgifter och 

avsiktliga samt oavsiktliga fel. I vår undersökning väljer revisorer att skilja på ägarna. De 

menar att det finns skillnader mellan ägare i stora företag samt ägare i små företag. Detta 

illustreras bäst i följande figur: 

 

 

 - 45 -



Strategier för att reducera förväntningsgapet                   
Hur går revisorn, revisionsbyrån och professionen tillväga?________________________ 
 
 

Ägare i stora företag 
- Ser revisorn som ett 

bollplank 
- Vill ha en rättvisande bild 
- Ser mer seriöst på 

revisionen 
 

Ägare i små företag 
- Vill bara få revisionen 

överstökad 
- Förväntar sig att revisorn 

kan det mesta 
- Vill ha råd i sakfrågor 

utanför revisionen 

 

 

 

 

        Figur 4  

 

Vi utesluter inte att ägare i små företag vill ha rättvisande bild men det verkar som de 

ställer mer krav på revisorn, som t.ex. rådgivning i skattefrågor. Orsaken till detta kan 

tänkas vara att de inte har samma resurser och kunskapsnivå som större företag. Denna 

skillnad mellan stora och små ägare kan liknas vid teorins resonemang angående 

kunskap. En individ som har bra uppfattning om vad en revisor gör och vilka 

begränsningar som finns med revision, ställer lägre krav än en som är okunnig. Att en av 

revisorerna menar att ägare i små företag endast är intresserad av att få revisionen gjord 

motsäger några av de övriga revisorers tidigare påstående om att få ut så mycket som 

möjligt av revisorn. 

 

- Kreditgivare 

Tre av revisorerna nämnde kreditgivare i sina svar. Precis som teorin säger menade två av 

revisorerna att kreditgivare är mer kunniga än ägarna angående revisorns arbetsuppgifter. 

Det bör innebära att de vet vad de får ut av revisionen och därmed har mindre 

förväntningar än vad ägarna har till revisorn. Den tredje revisorn menade att 

kreditgivarna främst förväntar sig en rättvisande bild av revisi§onen. Teorin menar att 

kreditgivare vill ha mer än en rättvisande bild. Kreditgivare vill utöver rättvisande bild 

även att revisorerna ska inrikta sig på att upptäcka förbiseenden och oegentligheter i 

företagets redovisningar. (Öhman 2005) 

 

- Ledning/styrelse 

Anledningen till att endast en revisor av de tillfrågade nämnde något om 

ledningen/styrelsen kan tänkas vara att ledningen och ägaren oftast är samma individ. 

Detta gäller speciellt i mindre företag. Detta påstående styrks av vår teori. I teorin säger 
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Wennberg (2005) att ledningen/styrelsen förväntar sig att revisorn ska syssla med 

företagsvärdering. Det är inget som våra respondenter nämner.  

 

5.1.3 Revisorns syn på om förväntningarna är rimliga 
 
Fråga 3. Anser Du att dessa förväntningar är rimliga? 
 
Sammanfattande tabell 9 av revisorns svar 
 
 

 

Ja, överlag är 
förväntningarna 
rimliga men 
skillnader finns. 
.  
 

Ja, till viss del. 
Dock kan jag 
inte göra en 
total granskning 
som vissa 
begär, utan 
endast utföra 
stick-
provskontroller. 
Ägare i små 
företag har en 
tendens att vilja 
ha mer av en 
totalgranskning. 
Ägare i större 
företag vill 
istället ha hjälp 
med den interna 
kontrollen. 

Nej 
förväntningarna 
är inte alltid 
rimliga, oftast 
handlar det om 
att ägarna vill 
att vi ska 
upptäcka allt, 
det är inte 
rimligt. Vi gör 
urval och 
stickprov men 
har ingen 
möjlighet att 
upptäcka alla 
fel.  
 

 

Förväntningar 
varierar men är 
i det stora hela 
rimligt, det är 
inte rimliga när 
man förväntar 
sig att jag ska 
upptäcka alla 
fel. 
 

Förväntningar 
är rimliga, 
oftast 
förekommer 
inget 
förväntnings- 
gap. När det 
uppstår ett gap 
är det oftast 
p.g.a. något har 
gått snett. Då 
skyller 
ägare/ledning 
på revisorn.  
Förväntningar 
kan även uppstå 
som följd av 
kostnadspress. 
 

Jag anser att 
förväntningarna 
generellt sätt är 
rimliga. Det 
finns dock 
undantag som 
oftast beror på 
okunskap. Jag 
menar då främst 
de intressenter 
som vill att jag 
som revisor ska 
granska allt, 
d.v.s. eliminera 
alla tänkbara 
fel. Vilket 
givetvis är 
orimligt.  
 

Revisor 1 S Revisor 2 S Revisor 3 L Revisor 4 L Revisor 5 L Revisor 6 L 

 

Fem av de sex tillfrågade respondenterna tyckte att förväntningarna till viss del, oftast 

eller överlag är rimliga. En revisor tyckte inte att förväntningarna var rimliga. Största 

anledningen till detta var ägarnas benägenhet att revisorn ska upptäcka alla fel. Just 

påståendet om förväntningar på att revisorn ska upptäcka alla fel nämns av fyra av de sex 

respondenterna. Öhman (2005) skriver att detta är en av anledningarna till att det 

existerar ett förväntningsgap. 
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5.1.4 Skillnader i förväntningar 
 
Fråga 4. Vilka är de vanligaste skillnaderna i förväntningarna?  
 
Sammanfattandet tabell 10 av revisorns svar 
 
 

 
 

Kreditgivare 
vill ha 
rättvisande bild. 
De ser gärna att 
tillgångar 
värderas lågt 
och skulder 
högt. Ägare i 
stora bolag vill 
ha så mycket 
som möjligt 
kontrollerat. 
Här finns oftast 
ett 
förväntningsgap 
då jag som 
revisor inte kan 
bemöta 
förväntningarna 
om att upptäcka 
alla fel.  
 

Skillnaderna 
består i att 
kreditgivarna 
ofta vet vad 
revisionen 
innebär, där är 
gapet är mindre. 
Ägare i små 
företag vill ha 
ut mer än bara 
revision. 
Ägarna i större 
företag gör 
ganska mycket 
på egen hand. 
De vill först och 
främst 
säkerställa den 
finansiella 
informationen. 

Det är dock 
inga större 
skillnader i 
förväntningarna
, utan det 
handlar om 
olika fokus. 
Banker vill att 
siffrorna ska 
vara rätt, medan 
ledning/styrelse 
och ägare vill 
veta om rutiner 
och kontroller 
sköts på ett 
korrekt sätt. 
 

 

 

Kreditgivarna 
förstår oftast 
våran roll, de 
förväntar sig en 
rättvisande bild. 
Ägarna vill ha 
hjälp utöver 
revisionen som 
t.ex. olika 
sakfrågor.  
 
 

Kreditgivare 
vill ha korrekt 
bokslut och att 
revisorn anger 
brister i 
bokslutet, 
ledningen har 
högre krav på 
revisorn och 
förväntar sig 
rådgivning på 
många olika 
områden.  
 

Banken och 
ägare/ledning 
vill ha en 
korrekt bild. 
Det är just 
rättvisande bild 
som är 
viktigast. 
 

 
 

Revisor 1 S Revisor 2 S Revisor 6 L Revisor 5 L Revisor 4 L Revisor 3 L 

 
I figuren på nästa sida åskådliggörs vilka förväntningar respektive intressent har på 

revisorn. Anmärkningsvärt är att ägarna har fler förväntningar än kreditgivarna. Detta kan 

bero på teorins resonemang om att kreditgivare är mer kunniga än ägarna angående 

revisorns arbetsuppgifter och åtaganden. Mer kunskap bör i detta fall rimligen innebära 

mindre förväntningar. En annan intressant observation är att de förväntningar ägarna har 

på revisorn också återspeglas i ledningen/styrelsens förväntningar. Detta kan förklaras 

med teorins diskussion om att ägare och ledning/styrelse är samma individ. Detta gäller 

speciellt i mindre företag men är även förekommande i större.  
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Ägare  
– Vill ha så mycket som 
möjligt kontrollerat. 
- Säkerställa  att 
revisionen ger en 
rättvisande bild. 
– Förväntar sig hjälp i 
sakfrågor utöver 
revisionen.  
- Förväntar sig 
rättvisande bild. 
- Förväntar sig korrekt 
information om den 
interna kontrollen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreditgivare 
- Förväntar sig 
rättvisande bild. 
– Generellt sett mindre 
förväntningar på grund 
av mer kunskap om 
revision. 
– Förväntar sig att 
revisorn påpekar brister 
i bokslutet. 

 
Revisorn  

Ledning/styrelse 
- Förväntar sig korrekt 
information om den 
interna kontrollen. 
- Förväntar sig 
rättvisande bild. 

Figur 5 
 
5.1.5 Revisorns upplevda förväntningsgap 
 
Genom att sammanfatta vår analys av fråga ett till fyra är vi av den uppfattningen att vi 

kan urskilja förväntningsgap till de olika intressenterna.   

 
- Ägare 
Fyra av revisorerna påpekar att ägarna ibland vill att revisorn ska upptäcka alla fel och 

det i vissa fall uppstår ett förväntningsgap mellan ägaren och revisorn gällande vad 

revisionen ska omfatta. Fyra av respondenterna menar att de gör urval och stickprov men 

har ingen möjlighet att upptäcka alla fel. Dessa krav är orimliga.  

 

”... Jag kan inte göra en total granskning som vissa begär...” (R3) 

”... Detta borde väl revisorn ha sett...” (R1) 

 

Precis som Epstein och Geiger (1994) antyder finns det ett gap mellan revisorn och 

ägarna. Detta bottnar sig i att ägarna förväntar sig absolut garanti på att fel upptäcks 

medan revisorn ser dessa förväntningar som orimliga.  
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Vi kan utifrån fyra revisorernas svar urskilja att ett förväntningsgap kan uppstå som en 

följd av ägarnas begränsade kunskap angående bl.a. revisorns roll. Även i teorin beskrivs 

ägarens okunskap som en faktor som leder till ett förväntningsgap.  

 

En av revisorerna menar att ett förväntningsgap uppstår när något gått snett. Då skyller 

ägaren på revisorn. Detta kan liknas vid Wennberg (2005) resonemang kring 

företagsskandaler. Gapet uppstår när revisorn inte sagt någonting alls eller bara 

presenterat revisionsberättelsens standardtext utan att ge kommentarer till stora saker som 

hänt i företaget och som förstås upprört aktieägarna.  

 

– Kreditgivare 

Fyra av de sex respondenterna påpekade att kunskapsnivån hos kreditgivarna generellt 

sätt är högre än kunskapsnivån hos ägarna gällande revisorns arbetsuppgifter. De var 

dock noga med att poängtera att det existerar ett förväntningsgap. Detta förväntningsgap 

beror till stor del på kreditgivarnas orimliga krav på revisorn. I teorin bekräftas detta av 

Öhman (2005) som menar att orimliga krav är en faktor bakom gapet. En revisor ställer 

sig emot att kreditgivare är mer kunniga genom att säga: 

 

”... Bankmän är överlag ganska okunniga gällande revisorns roll ... ” (R5)  

 

- Ledning/styrelse 

En av revisorerna framhävde att ledningen har höga krav på revisorn och förväntar sig 

rådgivning på många olika områden, t.ex. företagsvärdering. Vi tolkar detta som att 

ledningen vill att revisorn ska uttala sig i större utsträckning än vad de gör i dagsläget. 

Detta styrks i teorin och Wennberg (2005) menar att det är just här förväntningsgapet 

finns mellan ledningen och revisorn.  Företagsledningen vill att revisorn ska syssla med 

företagsvärdering, men det är inte dennes uppgift. Förväntningsgapet beror på skilda 

uppfattningar om revisorns roll.  

 

Förväntningsgapet kan också enligt revisor 5 uppstå som en följd av kostnadspress. 

Ledningen förväntar sig att revisorn ska hinna prestera så mycket som möjligt för det 
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revisionsarvode som lagts ut. Detta är en ny observation som vi dock inte funnit i den 

litteratur vi använt oss av.  

 

Det är svårt att skilja på ägare och ledning.  I mindre företag är det oftast samma individ. 

Vi antar att i många fall där respondenterna talar om ägare menar de också ledningen. 

Detta bekräftas av revisor 5 som säger: 

 

”... Ledningen i mindre företag är ofta även ägare...” (R5) 

 

Sammanfattningsvis ser vi i tabell 11 nedan de faktorer bakom förväntingsgapet, vilka 

respondenterna anser existera till de olika intressenterna. Grå text är förväntningar vi 

behandlat i teorin men ej funnit stöd för i vår undersökning, tjock text är nyfunna faktorer 

bakom förväntningsgapet och vanlig text är faktorer förväntningsgap som både hanteras 

i teorin och empirin.  
   Ägare                         Kreditgivare                            Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

- Rimlig garanti vs 
absolut garanti 

- Orimliga krav 
- Företagsskandaler 
- Kunskap 
- Rättvisande bild 
- Komplexitet 

- Skilda 
uppfattningar 
angående revisorns 
roll 

- Kompetensnivå 
- Kostnadspress 

 - Orimliga krav 
- Skilda 

uppfattningar 
angående revisorns 
ansvar 

 

 
 
 Revisor 

 

I teorin har vi tagit upp skilda uppfattningar om rättvisande bild som en bidragande faktor 

till förväntningsgapet mellan ägare och revisor. Detta var något som ingen av 

respondenterna framhävde. Detsamma gäller teorin om komplexitet.   

 

Våra respondenter framhävde orimliga krav från kreditgivarnas sida som en bidragande 

orsak till förväntningsgapet mellan kreditgivare och revisor. Öhman (2005) är inne på 

samma tankegång. I teorikapitlet har vi även behandlat skilda uppfattningar angående 

revisorns ansvar som en orsak till förväntningsgapet. Ur svaren kunde vi dock inte 

urskilja något förväntningsgap som beror på detta.  
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Ur respondenternas svar kunde vi urskilja att skilda uppfattningar angående revisorns 

ansvar är en bidragande faktor till gapet. Denna faktor har Koh och Woo (1998) också 

behandlat i teorin. I teorin menade vi även att kompetensnivån hos ledningen var en orsak 

till förväntningsgapet. Detta var inget som respondenterna uppmärksammade. En 

intressant observation är att en av respondenterna menade att kostnadspress var en faktor 

bakom gapet. Detta är något som vi inte stött på i litteraturen.   

 
5.1.6 Revisorns påverkan på förväntningarna  
 
5. Gör Du något för att påverka förväntningarna? 
 
Sammanfattande tabell 12 av revisorns svar 

 
 

 
 
 
– Ägare 
Alla revisorer svarade att kommunikation är ett sätt att reducera förväntningsgapet. 

 

”...Jag ser kommunikation som en åtgärd för att reducera gapet...” (R2) 

 

Vid rådfrågor 
från ägare så 
hänvisar 
revisorn till 
experter på 
byrån som kan 
hjälpa dem. 
Kommunikation 
ses som en 
åtgärd för att 
reducera gapet, 
d.v.s. att ha en 
fortlöpande 
dialog med 
ägarna. 
Kommunikation
en till ägarna 
sker oftast 
muntligen. 

Ägare och 
ledning i små 
företag 
informeras 
muntlig om vad 
som gäller, till 
kreditgivare 
framkommer 
informationen i 
revisions-
berättelsen, det 
får dock inte 
lämnas ut utan 
godkännande av 
ägare. Till ägare 
i större företag 
sker 
informationen 
vanligen via 
uppdragsbrevet. 
 

 Sedan 
uppdragsbrevet 
blivit 
obligatoriskt 
har vårt ansvar 
blivit tydligare 
för 
intressenterna. 
Till 
styrelse/ledning 
sker 
kommunikation
en muntligt, 
medan 
kommunikation
en sker via 
uppdragsbrev 
eller i revisions-
berättelsen till 
övriga 
intressenter.  

 Kommunicerar 
med ägarna

I de företag 
ledning och 
ägare består av 
samma personer 
så går det 
tydligt igenom 
vad revisorn 
gör, till 
kreditgivarna 
kommuniceras 
det via 
revisionsrapport
en, bankmän är 
överlag ganska 
okunniga 
gällande 
revisorns roll. 
 
 

Kommunicerar 
till 
intressenterna 
via 
uppdragsbrevet. 
Till ägare samt 
ledning sker 
kommunikation
en främst i 
muntlig form.  

 
 
 

 
 

 

Revisor 2 S Revisor 3 L Revisor 4 L Revisor 5 L Revisor 6 L Revisor 1 S 

 
genom 
revisions-
berättelsen. 
Ansvaret 
framgår i 
uppdragsbrevet 
som ägarna och 
ledning/styrelse 
får. Till 
kreditgivarna 
förklaras det 
muntligt i 
allmänna 
termer. 
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Kommunikationen kan ske genom olika kanaler. Revisor 4 kommunicerar till ägarna via 

revisionsberättelsen. Detta val av kommunikation stämmer väl överens med Dixon m.fl. 

(2006) och Miller m.fl. (1999) resonemang kring förbättrad och tydlig kommunikation 

som en strategi för att reducera förväntningsgapet.  

 

Muntlig kommunikation med ägarna var enligt våra respondenter en vanlig strategi. Fyra 

av våra sex revisorer valde att kommunicera på detta sätt. Detta är inget som vi behandlat 

i teorin. Ett annat vanligt kommunikationsmedel var uppdragsbrevet. 

 

”... Sedan uppdragsbrevet blivit obligatoriskt har vårt ansvar blivit tydligare för 

intressenterna...” (R1) 

 

Hälften av våra respondenter valde att kommunicera via uppdragsbrevet. Detta behandlas 

inte heller i vår teori.  

 

Revisor 2 menade att genom hänvisning till experter vid rådfrågning av sakfrågor 

reduceras förväntningsgapet. Detta belyses inte i teorin.  

 

- Kreditgivare 

Fyra av de sex respondenterna menar att kommunikation till kreditgivarna är en strategi 

för att minska förväntningsgapet. Tre av sex använder revisionsberättelsen som 

kommunikationskanal till kreditgivarna. 

 

”...Till kreditgivarna kommunicerar jag via revisionsrapporten ...” (R5) 

 

Detta sätt att kommunicera kan liknas vid Schelluch (1996) diskussion om förbättrad och 

tydligare kommunikation i revisionsrapporten som en strategi att minska 

förväntningsgapet. Revisor 4 väljer att kommunicera med kreditgivarna muntligt i 

allmänna termer. Detta skiljer sig från de andra respondenterna och tas inte upp i vår 

teori.  
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– Ledning/styrelse 

Fem av de sex respondenterna använder kommunikation som en strategi för att reducera 

förväntningsgapet till ledning/styrelse. Muntlig kommunikation används av två 

respondenter. Vidare så använder två andra respondenter uppdragsbrevet som en 

kommunikationskanal. Revisor 5 i sin tur använder sig av en mix av uppdragsbrev och 

muntlig kommunikation. Denna mix av kommunikationskanaler beskriver även Shaikh 

och Talha (2003) som en strategi för att minska förväntningsgapet till ledning/styrelse.   

 

Sammanfattningsvis ser vi i tabell 13 nedan de strategier respondenterna använder sig av 

till de olika intressenterna för att minska förväntningsgapet. Grå text är strategier vi 

behandlat i teorin men ej funnit stöd för i vår undersökning, tjock text är nyfunna 

strategier och vanlig text är strategier som både hanteras i teorin och empirin.   

   
Ägare         Kreditgivare                                   Ledning/styrelse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  

- Utbildning  
- Program för att 

upptäcka bedrägeri 
- Muntlig 

kommunikation 
- Uppdragsbrev 
- Hänvisning till 

experter inom 
byrån 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  

- Muntlig 
kommunikation 

 
 

- Förbättra 
kommunikation  

- Uppdragsbrev 
- Muntlig 

kommunikation 
 

 
 

 
 
 
 Revisor 
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(H1) Genom att skriva en mer lättförståelig (tydligare) rapport kan revisorn 

reducera förväntningsgapet till ägare. 

Några av våra respondenter visade sig använda kommunikation via revisionsrapporten 

som en strategi för att minska förväntningsgapet. Även teorin vi behandlar menar att 

denna strategi är användbar.  

 

(H2) Genom att utbilda ägarna om revisorns arbetsuppgifter och funktion kan 

förväntningsgapet reduceras. 

Svaren vi erhöll från respondenterna visade inga indikationer på att de använder 

utbildning som en strategi för att minska förväntningsgapet till ägarna. 

 

(H3) Genom att använda sig av program för att upptäcka oegentligheter i 

revisionsmaterial kan förväntningsgapet till ägarna reduceras. 

Teorins resonemang om att använda program som upptäcker oegentligheter i 

revisionsmaterialet som en strategi för att reducera förväntningsgapet fann vi inget stöd 

för i vår emiriska undersökning.  

 

(H4) Genom att skriva en mer lättförståelig (tydligare) rapport kan revisorn 

reducera förväntningsgapet kreditgivare. 

Teorin vi behandlar menar att denna strategi är användbar. Även några av våra 

respondenter visade sig använda kommunikation via revisionsrapporten som en strategi 

för att minska förväntningsgapet.  

 

(H5) Genom förbättrad kommunikation (uppdragsbrevet) mellan revisorn och 

ledning/styrelse kan förväntningsgapet reduceras. 

Denna hypotes fann vi stöd för i vår teoridel. Vår empiriska undersökning visade också 

på att uppdragsbrevet används som en strategi av revisorn för att reducera gapet till 

ledningen/styrelsen.  
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5.2 Revisionsbyrån 
 
5.2.1  Revisionsbyråns huvudsakliga uppgift 
 
Fråga 1. Vad anser Ni är byråns huvudsakliga uppgift gentemot intressenterna till 
företagen ni reviderar? 
 
 Sammanfattande tabell 14 av byråernas svar 

 
 

Granska så att 
resultatet är 
rättvisande, samt 
ge en rättvisande 
bild av företagen. 

Framställa en 
rättvisande bild. 
Detta sker bland 
annat genom att vi 
från byrån skickar 
ut instruktioner så 
att avtalet mellan 
vår revisor och 
företaget som 
revideras flyter 
på. 
 

Granska 
räkenskaps-
förvaltningen för 
styrelsens räkning 
, säkerställa en 
rättvisande bild.   

Säkerställa 
informationen 
som blir offentlig 

Att utföra en god 
revision, dvs 
säkerställa en 
rättvisande bild. 
Kreditgivare är 
speciellt 
intresserade av att 
revisionen ger en 
rättvisande bild. 
Ägare däremot 
lägger stort 
intresse i att 
förvaltningen av 
deras pengar sker 
på rätt sätt. 

Byrå 3 Liten Byrå 1 Liten Byrå 2 Liten Byrå 4 Stor Byrå 5 Stor 

Alla respondenter menar att byråns viktigaste uppgift är att framställa en rättvisande bild. 

Detta stämmer inte överens med teorin. Där menar Holmquist (1999) och Johansson 

(2005a) att byråerna är mer inriktade på att agera företagsdoktor, som har i uppgift att 

hjälpa företagen i olika sakfrågor. Vidare skriver Holmquist att dagens utveckling av 

byråerna lett till en situation som innebär att det fokuseras alltför starkt på övriga affärer 

på bekostnad av den tilltänkta huvuduppgiften nämligen revision.  
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5.2.2 Intressenternas förväntningar på revisionsbyrån 
 
Fråga 2. Vilka förväntningar tror Ni att intressenterna har på er revisionsbyrå? 
 
Sammanfattande tabell 15 av byråernas svar 

 
 

Intressenterna 
förväntar sig att 
byrån som helhet 
är oberoende och 
kunnig samt att 
revisorerna har 
kompetens.  
Kreditgivarna 
förväntar sig 
främst en korrekt 
årsredovisning 
medan ägare vill 
åt djupare detaljer 
och få råd från 
revisorerna. 
 

Ägarna till små 
företag förväntar 
sig att vi ska 
tillhandahålla 
information om 
regler och 
uppdateringar. 
Ägarna till större 
företag förväntar 
sig att byråerna 
ska säkerställa 
den finansiella 
informationen. I 
övrigt förväntar 
sig intressenterna 
att byråerna 
agerar som en 
oberoende part.  

Intressenterna 
förväntar sig att vi 
ska göra ett bra 
arbete, hänga med 
i nyheter och 
förändringar i 
regler och skatter. 
Ägarna vill ha ut 
så mycket som 
möjligt av 
revisionen. 
Kreditgivare vill 
ha en så 
rättvisbild som 
möjligt på 
företaget vi 
reviderar. 
 

Ägarna har en 
tendens att vilja 
kunna ta ut så stor 
utdelning som 
möjligt samtidigt 
som de vill betala 
så liten skatt som 
möjligt. 
 

Intressenterna 
förväntar sig att 
byråerna ska vara 
uppdaterade och 
kunna alla nya 
regler.  
Intressenter som 
inte har kunskap 
inom ekonomi ser 
oftast byråerna 
som en 
servicebyrå. 
 

Byrå 3 Liten Byrå 1 Liten Byrå 2 Liten Byrå 4 Stor Byrå 5 Stor 

Fyra av fem respondenter menar att alla tre intressenterna förväntar sig att byrån ska 

hänga med i nyheter och förändringar samt vara uppdaterad på nya regler. Även att 

revisorerna från byrån är kunniga och oberoende är något som intressenterna räknar med. 

Detta är dock inget som teorin behandlar.  

 

– Ägare 

Tre av respondenterna menar att ägarna vill ha ut så mycket som möjligt av revisionen. 

Vidare vill de ha hjälp i skattefrågor och information om regler.  

 

”... Ägarna till små företag förväntar sig ofta att vi ska tillhandahålla information om 

regler och uppdateringar ...” (B4) 

 

Detta är inget vi behandlat i teorin då det mer handlar om vad ägarna vill ha ut av 

revisorn än vad de vill ha ut av byrån. Det kan mycket väl vara samma sak men vi väljer 
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att inte upprepa oss. Revisor 4 påpekar att ägarna främst är ute efter att säkerställa den 

finansiella informationen. Detta har också behandlats i teorin under ägarnas förväntningar 

på revisorn. Att ägarna skulle ha speciella förväntningar på revisionsbyrån har vi inte 

funnit i litteraturen. 

 

– Kreditgivare 

Två av de fem respondenterna tar upp kreditgivare i sitt svar. De menar att deras främsta 

förväntning på byrån är rättvisande bild. Detta är inget vi behandlar i teorin om byråerna 

men återigen finner vi det i teoridelen som behandlar förväntningar på revisorn.  

 

- Ledning/styrelse 

Ingen av respondenterna uttalar sig något om ledning/styrelse i sitt svar. Detta tolkar vi 

dels som att ägare och ledning oftast är samma individ. Detta gäller framförallt i mindre 

företag men förekommer även i större. Vidare så kan det bero på att när respondenterna 

uttalar sig om intressenterna som helhet kan de mycket väl mena ledningen/styrelsen. 
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5.2.3 Revisionsbyråns syn på om förväntningarna är rimliga 
 
Fråga 3 Anser Er byrå att dessa förväntningar är rimliga? 
 
Sammanfattande tabell 16 av byråernas svar 

 
 

 Byrån anser 
generellt att 
förväntningarna är 
rimliga. 

Förväntningar är 
rimliga, 
skillnaderna 
mellan stora och 
små företag beror 
främst på 
okunskap.  

 
 

 
 

Byrån anser att 
förväntningarna är 
rimliga. 

Förväntningar 
överlag är rimliga, 
men vissa av 
kunderna tror att 
revision och 
årsredovisning är 
samma sak trots 
att det är två olika 
saker. Vissa 
intressenter tror 
även att våra 
revisorer ska 
upptäcka alla fel i 
sin granskning, 
men i själva 
verket ska de bara 
upptäcka 
väsentliga fel. 

I de fall bra 
revision förväntas 
så är det rimligt. 
Att upptäcka brott 
ligger inte inom 
ramen för revision 
och blir därför en 
orimlig 
förväntning. Att 
upptäcka 
väsentliga fel är 
rimligt men inte 
att vi ska gräva 
igenom allt och 
hitta alla småfel.  
 

Byrå 3 Liten Byrå 1 Liten Byrå 2 Liten Byrå 4 Stor Byrå 5 Stor 

 

Samtliga av respondenterna är eniga om att förväntningarna överlag är rimliga. Två av 

byråerna påpekar att det inte är rimligt när intressenterna förväntar sig att byrån ska 

upptäcka alla fel. En av byråerna menar att skillnader på förväntningar mellan stora och 

små företag främst beror på skilda nivåer av kompetens.  
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5.2.4 Skillnader i förväntningar 
 
Fråga 4. Vilka är de vanligaste skillnaderna i förväntningarna? 
 
Sammanfattande tabell 17 av byråernas svar 

 
 

Skillnaden är 
oftast att 
kreditgivarna 
endast kräver en 
korrekt 
årsredovisning 
medan ägarna 
kräver djupare 
detaljer och inte 
bara revision, utan 
även andra 
sakfrågor. 
 

Små företag ser 
ofta revisorn som 
en viktig person 
gällande 
skattefrågor. 
Skillnader kan 
bero på den 
personliga 
kunskapen hos 
företagen som 
revideras. Inte så 
stor skillnad hos 
större företag, 
varierar dock 
ganska stort hos 
mindre företag. 

 
 

Ägarna ser ofta 
revisionen som ett 
”nödvändigt ont” 
och vill ha ut så 
mycket som 
möjligt av 
revisionen. 
Kreditgivarnas 
största intresse 
ligger i att 
revisionen skapar 
en rättvisande bild 
Om företagets 
ledning försöker 
ge en förskönad 
bild av företaget 
anser ägarna att  
byråerna måste 
dra i nödbromsen 

Personligheter på 
företagens ägare 
gör att skillnader i 
förväntningar 
uppstår. 
Kreditgivares 
intresse ligger i att 
få tillbaka 
pengar/ränta, 
deras förväntan är 
ofta att 
årsredovisningen 
är korrekt.  

 
 

Ägare i mindre 
företag förväntar 
sig mer 
serviceinriktade 
tjänster. Ägare i 
större företag är 
oftast mycket 
kunnigare och 
förväntar sig 
främst att vi ska 
säkerställa den 
finansiella 
rapporteringen. 
Kreditgivare 
förväntar sig en 
rättvis bild av det 
reviderade 
företaget. 
 

Byrå 3 Liten Byrå 1 Liten Byrå 2 Liten Byrå 4 Stor Byrå 5 Stor 

 
Sammanställningen av revisionsbyråernas upplevda förväntningar från de olika 

intressenterna illustreras i figuren ovan.  

 

I figuren på nästa sida kan vi urskilja att ägarna har fler förväntningar än vad 

kreditgivarna har. Det kan förklaras med vårt tidigare resonemang om att kreditgivare har 

mer kunskap inom revision och därmed mindre förväntningar. Att vi inte funnit några 

förväntningar från ledningen/styrelsen i vår undersökning kan delvis förklaras med att när 

respondenterna talar om ägare kan de mycket väl mena ledning/styrelsen också. Teorin 

menar att ägare och ledning/styrelse oftast är samma individ. Vidare talar respondenterna 

mycket om intressenterna som en grupp. Det har i vissa fall varit svårt för oss att tolka 

vilken intressent de riktar sig mot.  
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 Figur 6 

Revisions-     
byrån 

Ägare 
- Personligheten på 
företagets ägare 
- Vill ha ut så mycket 
som möjligt 
– Förväntar sig hjälp i 
sakfrågor 
- Säkerställa den 
finansiella informationen 

Kreditgivare 
– Korrekt årsredovisning 
och rättvisande bild 

Ledning/styrelse 

 
 
5.2.5 Revisionsbyråns upplevda förväntningsgap 
 
Genom att sammanfatta vår analys av fråga ett till fyra är vi av den uppfattningen att vi 

kan urskilja eventuella förväntningsgap till de olika intressenterna.   

 

- Ägare 

Två av respondenterna menade att personligheten hos ägaren i det företag som revideras 

ger skillnader på förväntningarna. Byråerna kan inte alltid bemöta de personliga behov 

ägarna har. Detta är en orsak till förväntningsgap mellan ägaren och revisionsbyrån. 

Personligheten hos ägaren är inget vi behandlar i teorin. Vidare så menar tre av 

respondenterna att ägarna vill ha ut så mycket som möjligt av revisionen och gärna vill 

att de går in på djupare detaljer. Detta kan innebära att byråerna känner att ägarna har 

orimliga förväntningar på revisorernas arbetsuppgifter. Detta är enligt byråerna en orsak 

till förväntningsgapet. En av respondenterna menar att om ledning/styrelse försöker ge en 

förskönad bild av företaget anser ägarna att byråerna måste dra i nödbromsen. Detta 

tolkar vi som ett gap mellan revisionsbyråerna och ägarna. I teorin är Johansson (2005b)  

inne på samma spår. De menar att om ledningen gjort en dålig förvaltning av ägarnas 

pengar borde byråns revisorer ha kommunicerat detta till ägarna.  
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- Kreditgivare 

Alla respondenterna menar att rättvisande bild och korrekt årsredovisning är de främsta 

förväntningarna kreditgivarna har på byråerna. Då alla respondenter menar att deras 

huvudsakliga uppgift är att skapa en rättvisande bild anser vi att det inte finnas något 

förväntningsgap mellan kreditgivare och byråerna. Vi finner inte heller något stöd från 

litteraturen om att det ska finnas ett förväntningsgap mellan kreditgivare och byråer. 

 

– Ledning/styrelse 

Då respondenterna inte uttalat sig om någon förväntning på byrån från 

ledningen/styrelsens sida kan vi inte heller säkerställa ett förväntningsgap. Detta kan 

förklaras med att när respondenterna uttalar sig om intressenterna som helhet kan de 

mycket väl mena ledningen/styrelsen. Vidare så menade en del av de revisorer vi 

intervjuat att ledningen/styrelsen och ägarna i ett företag oftast är samma person. Detta 

kan enligt oss även kopplas till revisionsbyråerna.  

 

Sammanfattningsvis ser vi i tabell 18 nedan de faktorer bakom förväntingsgapet, vilka 

respondenterna anser existera till de olika intressenterna. Tjock text är nyfunna faktorer 

bakom förväntningsgapet och vanlig text är faktorer förväntningsgap som både hanteras 

i teorin och empirin.  

 
  Ägare                           Kreditgivare                             Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

- Bristande 
kommunikation  

- Personligheten 
- Orimliga krav 

  
 
 
 
 Revisionsbyrå 

Bristande kommunikation var enligt vår undersökning en faktor bakom gapet. I våran 

teori styrks detta av Johansson (2005b). Vidare så menar respondenterna att 

personligheten hos ägarna och deras orimliga krav är faktorer bakom gapet. Detta har vi 

inte funnit något litterärt understöd till i vår teoretiska referensram. 
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Till kreditgivare och företagsledning/styrelse har vi inte kunnat urskilja något 

förväntningsgap. I teorin fann vi inte heller några underlag till att ett förväntningsgap 

existerade till dessa två intressenter. 

 
 
5.2.6 Revisionsbyråns påverkan på förväntningarna  
 
Fråga 5. Gör byrån något för att påverka förväntningarna? 
 
Sammanfattande tabell 19 av byråernas svar 
 

 
 

Analysmodellen 
är ett sätt för 
revisorn att 
säkerställa sitt 
oberoende. 
Genom att testa 
den kan man få 
svar på en del 
intressanta frågor 

Uppdragsbrevet 
kan ses som en 
åtgärd för att 
minska 
förväntningsgapet. 
Här klargörs vilka 
roller de 
inblandade 
parterna har, 
vilket minskar 
risken för 
missförstånd. Sen 
har vi en löpande 
dialog nästan 
dagligen med våra 
kunder.  
 

Vi har ingen 
byråstrategi på 
papper, men vi 
försöker alltid 
kommunicera 
med kunderna vi 
reviderar. 
Kommuniceringe
n sker oftast 
muntligen, men 
kan även ske via 
uppdragsbrev. 
Genom den 
kommunicerar 
man med ägarna 
angående 
styrelsens ansvar. 

 

Vi kommunicerar 
ständigt med 
kunderna för att 
minska 
förväntningsgapet, 
samtidigt som vi 
försöker vara 
konsultdrivna, 
d.v.s. vi vill 
erbjuda mer än 
bara revision 
såsom rådgivning 
och agera 
bollplank. 

 
 

Information och 
tydlighet är 
viktiga åtgärder 
för att reducera 
förväntningsgapet. 
Ny 
revisionsstandars 
från 2004  innebär 
att uppdragsbrev 
blivit standard. 
Detta är ett sätt att 
kommunicera med 
kunderna vilket 
kan hjälpa till att 
reducera 
förväntningsgapet.  
 

Byrå 3 Liten Byrå 1 Liten Byrå 2 Liten Byrå 4 Stor Byrå 5 Stor 

 

Fyra av de fem respondenterna använder sig av kommunikation för att reducera gapet till 

ägarna. Men kommunikationskanalerna skiljer sig åt. Två byråer använder 

uppdragsbrevet för att kommunicera, en byrå använder en mix av kommunikation, 

nämligen muntligt och via revisionsberättelsen. Förbättrad och tydligare kommunikation i 

revisionsberättelsen menar Johansson (2005b) är en strategi byråerna använder sig av för 

att reducera förväntningsgapet till ägarna. Att byråerna kommunicerar muntligt och via 

uppdragsbrev är inga strategier vi funnit i vår teori.  
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”... Vi har ingen byråstrategi på papper, men vi försöker alltid kommunicera med 

kunderna vi reviderar för att undvika missförstånd...” (B2) 

 

Som vi kom fram till tidigare i analysen kunde vi inte urskilja några förväntningsgap 

mellan revisionsbyrån och kreditgivarna samt ledningen/styrelsen. Då det enligt vår 

undersökning inte existerar något förväntningsgap till kreditgivare samt 

ledningen/styrelsen finns det rimligen inga strategier heller. 

 

Sammanfattningsvis ser vi i tabell 20 nedan de strategier respondenterna anser existera 

till de olika intressenterna. Tjock text är nyfunna strategier och vanlig text är strategier 

som både hanteras i teorin och empirin.  

 
   Ägare                      Kreditgivare                         Ledning/styrelse          

 
 
 
 

 

 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsberättelse 
uppdragsbrevet 
och även muntligt 

 

   
 
 
 Revisionsbyrå 

 

(H6) Genom förbättrad och tydligare kommunikation via revisionsrapporten kan 

förväntningsgapen mellan byrån och ägare reduceras.  

Ur respondenternas svar kunde vi urskilja förbättrad och tydligare kommunikation via 

revisionsrapporten som en strategi för att minska förväntningsgapet mellan 

revisionsbyrån och ägare. Detta resonemang behandlar vi även i vår teoridel. 
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5.3 Professionen 
 
Sammanfattande tabell 21 av frågor till FARs talesman och dennes svar. 
 

 

Det finns ett visst 
förväntningsgap 
som tyvärr bottnar 
i okunskap. Här 
har alla (FAR, 
byråerna och 
enskilda revisorer) 
ett ansvar för att 
tydliggöra 
revisorsrollen. 
Självfallet måste 
revisionen över 
tiden också 
utvecklas för att 
bättre möta 
förväntningarna.  
 
.

Ägare vill gärna 
att revisorn 
hjälper till i 
sakfrågor som 
ligger utanför 
revisorns 
arbetsuppgifter. 
Särskilt mindre 
företagsägare har 
sådana 
förväntningar.  
Kreditgivare vill 
att revisionen ska 
ge en så rättvis 
bild som möjligt 
eftersom det 
svarar mot deras 
behov. 

Det kan 
konstateras att det 
finns ett 
förväntningsgap 
mellan FAR och 
intressenterna till 
ett företag som 
revideras. Detta 
beror dels på 
okunskap om 
revisorns yrke 
från 
intressenternas 
sida men även på 
de komplicerade 
regler som FAR 
satt upp.  

 

Att delta i 
debatten med 
olika intressenter 
för att klara ut 
förväntningar och 
samtidigt 
informera om 
revisorns faktiska 
uppgifter och 
ansvar liksom 
nyttan av de olika 
tjänster som 
branschen 
levererar. Att 
skapa underlag så 
att revisorerna kan 
kvalitetssäkra 
revision.  

FAR ser 
information som 
det viktigaste 
sättet att påverka 
förväntningarna. 
Informationen 
sker främst genom 
tidningsartiklar 
och olika 
informationsmöte 
med 
intressenterna.  
 

Anser Ni att dessa 
förväntningar är 
rimliga? 

Professionens 
huvudsakliga 
uppgift?   

Intressenternas 
förväntningar på 
professionen? 

Vanligaste 
skillnaderna i 
förväntningarna? 

Professionens 
påverkningar på 
förväntningarna? 

 
Respondenten menar att professionens huvudsakliga uppgifter är: 
 
- att deltaga i debatter för att klara ut förväntningar. 
- informera om revisorns faktiska uppgifter och ansvar.  
- att skapa underlag för kvalitetssäker revision. 
 
Detta bekräftas också av FAR:s litteratur som vi tagit del av i vår teori.  

 

På frågan om vilka förväntningar intressenterna har kan vi ur respondentens svar urskilja 

att de har höga krav på professionen när det gäller revisorns roll. Vi tolkar även svaret 

som att intressenterna förväntar sig att standarders för revisionens utformning ska 

underlätta vid beslutsfattande. Båda påståendena återfinns i FAR:s litteratur som vi 

behandlar i vår teoridel. 
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Professionen anser inte att kraven från intressenterna är rimliga då de menar att ett 

förväntningsgap existerar till intressenterna. De förväntningar vi kunnat urskilja genom 

vår intervju sammanställs i figuren nedan. Analys av figuren och de olika 

förväntningsgapen sker i stycke 5.3.1.  

 

 

Ägare 
- Förväntar sig hjälp i 
sakfrågor 
- Förväntar sig att 
standarders ska 
underlätta vid beslut 

Kreditgivare 
- Förväntar sig en 
rättvisande bild 
- Förväntar sig att 
standarders ska 
underlätta vid beslut 

Ledning/styrelse 
 

 
Professionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7 
 

5.3.1 Professionens upplevda förväntningsgap 

Genom att sammanfatta vår analys av fråga ett till fyra är vi av den uppfattningen att vi 

kan urskilja eventuella förväntningsgap till de olika intressenterna 

 

- Ägare 

Enligt respondenten uppstår ett förväntningsgap mellan professionen och ägarna som en 

följd av ägarnas förväntningar. I teorin resonerar Öhman (2005) på liknande sätt.  

Ägarna vill att utförandet av revisionen ska hålla en högre grad av säkerhet än vad 

professionen anser är rimligt att kräva.    

 

Ett förväntningsgap uppstår också p.g.a. ägarnas förväntningar på revisionsstandarders. 

Ägarna räknar med att dagens revisionsstandarders ska underlätta vid beslut, men de 

komplicerade regler som FAR fastställt gör att ett förväntningsgap inträder, enligt 

talesmannen för FAR. Detta styrks av FAR (2004b). Ägarna förväntar sig att 

professionen ska utforma standarders på ett sätt som underlättar vid beslutsfattande.  
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- Kreditgivare  

Precis som ägarna, förväntar sig kreditgivarna att revisionsstandarders ska underlätta vid 

beslutsfattande. Även här uppstår ett gap till följd av utseendet på dagens 

revisionsstandarders. Detta bekräftas också i vår teori. 

 

– Ledning/styrelse 

Då respondenten inte uttalat sig om någon förväntning på professionen från 

ledningen/styrelsens sida kan vi inte heller säkerställa ett förväntningsgap. Detta kan 

förklaras med att när respondenten uttalar sig om intressenterna som helhet, kan 

talesmannen mycket väl mena ledningen/styrelsen. De intervjuer vi tidigare gjort med 

revisorerna tyder på att ledning/styrelse och ägare oftast är samma person. Detta kan 

mycket väl även gälla för professionen.   

 

Sammanfattningsvis ser vi i tabell 22 nedan de faktorer bakom förväntingsgapet, vilka 

respondenterna anser existera till de olika intressenterna. Vanlig text är faktorer bakom 

förväntningsgap som både hanteras i teorin och empirin.  

 
   Ägare                                 Kreditgivare                             Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

- Uppfattning om 
professionens roll, 
ansvar och 
utförande 

- Dagens 
revisionsstandarders  

- Dagens 
revisionsstandarders 

 

  
 
 
 Profession 

 

Anmärkningsvärt att observera är det faktum att denna matris är identisk med den vi fick 

fram i teorin. 
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5.3.2 Professionens påverkan på förväntningarna  
 
- Ägare 
Respondenten ser information som den viktigaste strategin för att påverka 

förväntningarna. Enligt talesmannen sker detta främst genom utbildning via 

tidningsartiklar och olika informationsmöten. I teorin är Epstein och Geiger (1994) inne 

på samma spår och menar att professionen bör lägga större delen av sina resurser på att 

utbilda och informera intressenterna, framförallt ägarna. Detta är en strategi för att 

minska förväntningsgapet.  

 

I teorin tar Miller m.fl. (1990) upp utveckling av revisionsstandarders som ett sätt att 

minska förväntningsgapet. Även analysmodellen ska enligt teorin vara ett sätt för 

professionen att reducera gapet. Dessa två faktorer är inget som respondenten uttalade sig 

om.  

 

- Kreditgivare  

Precis som till ägare menar professionen att information via utbildning är det viktigaste 

sättet att påverka förväntningarna till kreditgivare. Detta kan återkopplas till Epstein och 

Geigers (1994) resonemang kring strategier.  

 

Analysmodellen var enligt teorin ett sätt för professionen att reducera gapet till 

kreditgivare. Detta nämnde aldrig talesmannen i telefonintervjun.  

 

- Ledning/styrelse 

Respondenten nämnde inget om strategier för ledning/styrelse att minska gapet. Vi fann 

heller inget litteraturstöd på att det skulle finnas strategier för ledningen. Som vi tidigare 

nämnde fann vi inget förväntningsgap till kreditgivarna, vilket innebär att de rimligen 

inte bör finnas några strategier.  
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Sammanfattningsvis ser vi i tabell 23 nedan de strategier respondenterna anser existera 

till de olika intressenterna. Grå text är strategier vi behandlat i teorin men ej funnit stöd 

för i vår undersökning, tjock text är nyfunna strategier och vanlig text är strategier som 

både hanteras i teorin och empirin.  
   Ägare                            Kreditgivare                            Ledning/styrelse 
                   

 

 

 

 

 

- Utbildning 
- Analysmodellen 
– Utveckling av 
revisionsstandarders 

  
 

– Utbildning 
- Analysmodellen 
– Utveckling av 
revisionsstandarders 

 
 Profession 

 

(H7) Genom utveckling av revisionsstandarders kan förväntningsgapet mellan 

professionen och ägare/kreditgivare reduceras.  

I vår teori tog vi upp att förväntningsgapet mellan professionen och ägare samt 

kreditgivare delvis beror på komplexiteten i FAR: s revisionsstandarders. Enligt teorin 

kan förväntningsgapet reduceras genom utveckling av standarden. Detta fann vi dock 

inget stöd för i vår empiriska undersökning.  

 

(H8) Genom att professionen utbildar och informerar ägarna om vilka 

begränsningar och skyldigheter revisorerna har kan förväntningsgapet mellan 

professionen och ägare reduceras.  

I intervjun kom vi fram till att respondenten ser information som den viktigaste strategin 

för att påverka förväntningarna. Enligt talesmannen sker detta främst genom utbildning 

via tidningsartiklar och olika informationsmöten. I teorin är Epstein och Geiger (1994) 

och Mcenroe och Martens (2001) inne på samma spår och menar att professionen bör 

lägga större delen av sina resurser på att utbilda och informera intressenterna, framförallt 

ägarna. 
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(H9) Genom ökad användning av analysmodellen kan förväntningsgapet mellan 

ägare/kreditgivare och professionen reduceras. 

Enligt teorin kan analysmodellen användas som en strategi för att reducera 

förväntningsgapet till intressenterna. Detta fann vi dock inget stöd för i vår empiriska 

undersökning.  

 

5.4 Kapitelsammanfattning 
Vår undersökning tyder på att det existerar förväntningsgap mellan revisorn och de tre 

intressenterna. Intressant är att fyra av faktorerna vi behandlade i teorin inte fått något 

understöd i vår empiriska undersökning. Dock har vi funnit ett förväntningsgap mellan 

revisorn och ledning/styrelse som ej beskrivits i litteraturen, nämligen kostnadspress. 

Gällande vilka strategier revisorn använder sig av för att påverka förväntningsgapet fann 

vi att de alla bygger på någon form av kommunikation.  

 

I vår teori kan det bara utläsas ett förväntningsgap mellan intressenterna och 

revisionsbyråerna. Det handlar om bristande kommunikation mellan ägare och byrån. I 

vår empiriska undersökning fann vi två nya förväntningsgap, personligheten hos ägare 

och orimliga krav från ägares sida. Till intressenterna kreditgivare och ledning/styrelse 

kunde vi inte urskilja några förväntningsgap, varken i litteraturen eller i vår empiriska 

undersökning. Strategier som revisionsbyråerna använder sig av i syfte att reducera 

förväntningsgapet bygger även de på kommunikation. Till ägare fann vi strategier i form 

av förbättrad och tydligare kommunikation i revisionsberättelsen, uppdragsbrevet och 

även muntlig kommunikation. Då vi inte kunde uppfatta något förväntingsgap till 

kreditgivare samt ledning/styrelse kunde vi inte urskilja några strategier.  

 

Förväntningsgapet mellan professionen och intressenterna vi kunde tyda i vår 

undersökning visar att gapet är identiskt med de vi behandlar i vår teori. I litteraturen vi 

tagit del av fann vi inget förväntningsgap mellan professionen och ledning/styrelse, detta 

styrks också av vår empiriska undersökning. Vår undersökning tyder på att utbildning är 

den enda strategin professionen använder sig av för att reducera förväntningsgapet. Den 
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strategin gäller både till ägare och kreditgivare. Till ledning/styrelse kunde vi inte 

uppfatta något förväntningsgap, det innebär rimligen att det inte går att urskilja någon 

strategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 71 -



Strategier för att reducera förväntningsgapet                   
Hur går revisorn, revisionsbyrån och professionen tillväga?________________________ 
 
6. SLUTSATS 

_____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till via vår analys. Vi inleder 

med att diskutera kring vårt ämne och avslutar med att visa vad vi kommit fram till 

genom vår objektsmatris. Anmärkningsvärt är att till vissa nivåer har vi funnit nya 

förväntningsgap samt nya strategier. Intressant är också att vår undersökning tyder på 

att alla nivåer använder sig av strategier men inte till alla intressenter. Vi avslutar 

kapitlet med ett sammanfattat svar på vår frågeställning där vi konstaterat att 

kommunikation är den strategi som främst används av de tre nivåerna, samt kommer med 

förslag till fortsatt forskning.  

 
 
6.1 Förväntningsgap 
 
I denna studie har vi studerat utseendet på förväntningsgapet till tre olika intressenter och 

hur strategier kan hanteras för att reducera förväntningsgapet. Intressenternas, d.v.s. 

ägare, kreditgivare och ledning/styrelses, förväntningar har undersökts till tre olika 

nivåer, nämligen revisorer, revisionsbyråer och professionen. Vår analys pekar på att det 

existerar mer än ett förväntingsgap då det finns skillnader mellan intressenternas 

förväntningar. Detta överensstämmer med tidigare undersökningar (Holmetun...)  

Vi har däremot även funnit att det finns gap som hänför sig till de olika nivåerna. Detta 

styrks av vår empiriska undersökning där vi intervjuat revisorer, representanter för 

revisionsbyrån och talesmannen för FAR.  

 

Faktorer som ligger bakom förväntningsgapet till revisorn är exempelvis orimliga krav, 

skilda uppfattningar angående revisorns roll och bristande kunskap från intressenterna, 

detta framgår genom vår undersökning. I litteraturen tar Cassel (1996) och Fran m.fl. 

(2001) upp orimliga krav som en bakomliggande faktor till gapet. Wennberg (2005) 

skriver att de finns skilda uppfattningar angående revisorns roll p.g.a. ledning/styrelse 

förväntar sig att revisorn ska uttala sig i större utsträckning än vad de i dagsläget gör. I 

teorin var vi av den uppfattningen att kunskapsbrist var en faktor bakom gapet till 
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revisorn. I litteraturen tog Johansson (2005b) upp bristande kommunikation som en 

faktor bakom gapet mellan revisionsbyråerna och ägarna. Detta styrks i vår undersökning 

där vi även hittat bristande kommunikation som en faktor bakom gapet mellan byråerna 

och ägarna. Ett exempel på förväntningsgap till professionen uppstår p.g.a. ägarnas 

förväntningar på revisionsstandarders. Ägarna räknar med att dagens revisionsstandarders 

ska underlätta vid beslut, men p.g.a. de komplicerade regler som FAR fastställt inträder 

ett förväntningsgap enligt talesmannen för FAR. Detta styrks av FAR (2004b) som säger 

att ägarna förväntar sig att professionen ska utforma standarders på ett sätt som 

underlättar vid beslutsfattande.  

 

En anmärkningsvärd observation i vår undersökning är att vi fann tre nya faktorer 

(markerat med fet text i matrisen på nästa sida) till varför det uppstår förväntningsgap. De 

faktorerna har vi tidigare inte stött på i litteraturen. En av revisorerna påpekade att 

ledningen/styrelsen vill ha ut så mycket som möjligt av revisorn för så lite arvode som 

möjligt. Kostnadspressen blir en faktor bakom förväntningsgapet hävdar en av 

revisorerna i vår undersökning. Enligt oss har respondenten preciserat ett tydligt exempel 

på ett orimligt krav som vi tidigare inte har funnit i litteraturen. Två av respondenterna 

menade att personligheten hos ägaren i det företag som revideras gör att ett 

förväntningsgap uppstår. Byråerna kan inte alltid bemöta de personliga behov ägarna har. 

Detta leder till att personligheten blir en faktor bakom gapet. Även ägarnas orimliga krav 

är en anledning till att förväntningsgapet uppstår mot revisionsbyråerna enligt en av 

respondenterna. Vi fann ingen litteratur som behandlade förväntningsgapet mellan ägarna 

och revisionsbyråerna.  
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De bakomliggande faktorerna enligt vår undersökning till att det uppstår förväntningsgap 

mellan intressenterna och de tre nivåerna sammanfattas i nedanstående tabell 24: 
            Ägare                               Kreditgivare                      Ledning/styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Rimlig garanti vs 
absolut garanti 

- Orimliga krav 
- Företagsskandaler 
- Kunskap 

-  Orimliga krav 
 

 

- Skilda 
uppfattningar 
angående revisorns 
roll 

-    Kostnadspress 

 
 
 
 Revisor 

 
 
 
 Revisionsbyrå 

- Bristande 
kommunikation 

-     Personligheten 
-     Orimliga krav 

  

- Uppfattning om 
professionens roll, 
ansvar och 
utförande 

- Dagens 
revisionsstandarders 

-  Dagens 
revisionsstandarders 

 

 
 
 
 
 Profession 

 

6.2 Strategier 

Strategier används på de tre nivåerna men inte till alla intressenter! Detta har vi bl.a. 

kommit fram till i vår undersökning vars syfte är att skapa förståelse för hur revisorn, 

revisionsbyrån och professionen använder sig av strategier för att reducera 

förväntningsgapen. Det som är särskiljande i vår uppsats är att vi inte bara granskar hur 

revisorn använder strategier, utan även undersöker hur revisionsbyrån och professionen 

använder sig av strategier i sitt arbete mot att reducera förväntningsgapet. I litteraturen 

omnämns hur revisorn kunde tänkas reducera gapet, medan litteraturen gällande byråns 

och professionens strategier har varit ytterst begränsad. 

 

Vi ville urskilja hur nivåerna använde strategier mot ägare, kreditgivare och 

ledning/styrelse. Vi har genom att tolka respondenternas svar på de tre nivåerna försökt 

skapa förståelse för hur strategier används. I analysen kom vi fram till att alla nivåer 
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använder strategier för att reducera förväntningsgapet. Men det tycks finnas skillnader 

mellan de olika nivåerna. Revisorn använder strategier till alla tre intressenter, medan 

revisionsbyråerna endast använder strategier till ägarna. Professionen använder strategier 

till ägare och kreditgivare men inte till ledning/styrelse. 

 

Att flest strategier används av revisorn förvånar oss inte eftersom det är revisorn som 

reviderar företagen och på så sätt har flest förväntningar på sig ifrån de tre intressenterna. 

Att sedan förväntningarna inte överensstämmer med revisorns beror bl.a. på vissa 

intressenters okunskap om revisorns roll och ansvar, har vi kommit fram till. Detta 

medför att ett förväntningsgap uppstår gentemot intressenterna. För att reducera 

förväntningsgapet till sina intressenter har vi genom vår analys fastställt att 

kommunikation på ett eller annat sätt används som strategi. Detta kan ske genom 

förbättrad och tydligare kommunikation i revisionsrapporten. Detta fastställdes av Miller 

m.fl. (1990) och Dixon m.fl. (2006) i teorin. En anmärkningsvärd observation i 

undersökningen är att muntlig kommunikations används som en strategi vilket inte  

nämnts i litteraturen. Detta var en strategi som våra respondenter visade sig använda 

flitigt. Att muntlig kommunikation inte tagits upp som en strategi i litteraturen kan vara 

den enkla förklaringen att det tas för givet. Vår analys visar att revisorn exempelvis 

använder tydligare kommunikation i revisionsrapporten som en strategi för reducera 

förväntningsgapet till ägarna. Detta kan förklaras av att ägarna i de fall där gap uppstår, 

inte vet vad revisionen ska innehålla och omfatta. (Fran m.fl. 2001) Vår undersökning 

visar även att revisorns strategier skiljer sig till de olika intressenterna, främst i fråga om 

dess omfattning. Det framkommer att flest strategier riktas mot ägarna, vilket styrker vårt 

resonemang i teorin där vi utvecklar en tankegång om att det i större omfattning existerar 

förväntningsgap och att gapets storlek är större mellan revisorn och ägarna jämfört med 

övriga intressenter.  

 

Vår empiriska underökning försvårades p.g.a. att representanterna från byråerna gärna 

talade ur revisorns synvinkel, trots att vi upprepade gånger uppmanade repondenterna att 

svara ur byråns synvinkel. Förklaringen till detta kan vara att gränsen mellan revisorn och 

revisionsbyrån är tunn och väldigt svår att dra. Trots förhållandet lyckades vi tolka en del 
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strategier ur respondenternas svar. Strategierna som revisionsbyråerna använde sig av 

visade sig kretsa kring kommunikation. Förbättrad och tydligare kommunikation i 

revisionsberättelsen, uppdragsbrevet och muntlig kommunikation visade sig vara de 

kommunikationskanaler revisionsbyråerna använde sig av för att reducera 

förväntningsgapet till ägarna. Detta stämmer väl överens med det resonemang Johansson 

(2005b) beskriver i teorin om att revisionsberättelse bör användas som en 

kommunikationskanal i syfte att påverka ägarnas förväntningar. Vi fann inga 

förväntningsgap mellan revisionsbyråerna och kreditgivare samt ledning/styrelse vilket 

kan förklaras av tre olika faktorer. Kreditgivare har enligt vår teori och vår empiriska 

undersökning högre kunskapsnivå än vad ägare har, och därmed mindre avvikande 

förväntningar på revisionsbyråns aktivitet. Ledning/styrelse är i många fall samma 

individ som ägare. I de fall där respondenterna samtalar om ägarna kan de mycket väl 

även mena ledning/styrelse. Den sista omständigheten är det faktum att svaren från 

respondenterna var svåra att tyda. När de talar om intressenterna som en helhet är det 

väldigt problematiskt att tolka det till en viss intressent. Trots de svårtolkade svaren har 

vi alltså lyckats ge uttryck åt att det existerar en strategi från revisionsbyråernas sida i 

syfte att reducera förväntningsgapet till ägarna.  

 

Enligt vår analys används kommunikation i form av utbildning som en strategi av 

professionen i syfte att minska förväntningsgapet till intressenterna. Vår analys pekar på 

att professionen använder sig av denna strategi både till ägare och kreditgivare. Att 

utbilda motparten om vad professionens syfte är, har vi stött på även i teorin.  

 

I teorin har även frågan ställts om varför professionen uppträder på ett så oföränderlig 

vis. Varför är det intressenterna som ska ändra sig när det är dem som är majoriteten? Av 

svaret vi fick från FAR: s representant kunde vi utläsa att förväntningsgapet även beror 

på FAR och deras komplexa regelverk. Uppfattningen vi fick var att FAR: s organisation 

är väl införstådda med att intressenterna upplever deras reglerverk som en aning 

invecklat. Dock kunde vi inte utläsa lättförståligare revisionsstandarders eller framtida 

utveckling av revisionsstandarders som en strategi för att bemöta intressenternas 
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förväntningar på professionen. Detta borde enligt oss vara en möjlig strategi för att svara 

på de förväntningar professionen stöter på.   

 

Sammanfattningsvis vill vi i tabell 25 nedan visa upp de strategier (nya strategier som 

inte fanns med i litteraturen markerat med fet text i matrisen) vi kommit fram till i vårt 

examensarbete. Här kan du som läsare se vilka nivåer och till vilka intressenter 

strategierna existerar. Att det fanns så många olika strategier till de olika intressenterna 

samt på olika nivåer trodde vi aldrig att vi skulle påträffa.  

 
    Ägare    Kreditgivare                                        Ledning/styrelse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  

- Muntlig 
kommunikation 

- Uppdragsbrev 
- Hänvisning till 

experter inom 
byrån 

 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsrapporten  

- Muntlig 
kommunikation 

 
 

- Förbättra 
kommunikation  

- Uppdragsbrev 
- Muntlig 

kommunikation 
 

 
 

Revisor 

- Förbättrad och 
tydligare 
kommunikation i 
revisionsberättelsen, 
uppdragsbrevet och 
även muntligt 

 

Profession 

Revisionsbyrå 

  

- Utbildning  - Utbildning 
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På vår problemformulering hur revisorn, revisionsbyrån och professionen använder sig av 

strategier för att minska det rådande förväntningsgapet till intressenterna kan vi således 

säga att alla tre nivåerna använder sig av strategier för att reducera förväntningsgapet, 

men inte till alla intressenter och inte lika stor omfattning. Vi kan se en gemensam 

nämnare för strategierna som används av de tre nivåerna, nämligen att de bygger på 

kommunikation. Kommunikationen ut till de olika intressenterna sker via olika 

kommunikationskanaler. Enligt vår empiriska undersökning finns det ingen strategi 

mellan revisionsbyråerna och kreditgivare samt ledning/styrelse, detsamma gäller mellan 

professionen och ledning/styrelse.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i denna uppsats kommit fram till att kommunikation via olika kanaler är strategier 

som används av de tre nivåerna revisorn, revisionsbyrån, och professionen för att 

reducera förväntningsgapet till ägare, kreditgivare och ledning/styrelse. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är att koncentrera undersökningen till övriga intressenter såsom 

kommun, leverantör, kunder och anställda.  Kan det tänkas att de tre nivåerna använder 

sig av kommunikation via olika kanaler även till dessa intressenter? Eller visar det sig att 

andra strategier förekommer?  

 

Vårt teoretiska underlag är skrivet ur de tre nivåernas perspektiv. Även vår empiriska 

undersökning är vinklad åt detta håll. Vi anser att en undersökning från ägare, 

kreditgivare och ledning/styrelsens synvinkel skulle vara intressant att ta del av. Är det så 

att strategierna som de tre nivåerna använder sig av är effektiva? Eller är intressenternas 

förväntningar i själva verket helt annorlunda av vad de tre nivåerna tror sig veta? 

 

I vår undersökning har vi lyckats ta fram olika strategier för att minska 

förväntningsgapet. Vi vill även föreslå en mer generaliserande undersökning där det 

framkommer i vilken utsträckning strategierna används.  

 

            _______________ 
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SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 
 

Revisor stor byrå 1 

 

1. Vår uppgift är att trygga och säkerställa den externa revisionen, ge en rättvisande bild 

av företagen. 

 

2. Intressenterna förväntar sig att vi ska göra ett bra arbete. Det uppstår i vissa fall ett 

förväntningsgap gällande vad revisionen ska omfatta. Ägarna vill ibland att vi ska 

upptäcka alla fel, vilket inte är vår uppgift. Detta borde väl revisorn ha sett är en 

vanlig fras vi ofta får höra. Kunskapsnivån hos kreditgivare är oftast ganska hög 

gällande vår roll, därför är gapet oftast mindre jämfört med ägarna. 

 

3. Nej förväntningarna är inte alltid rimliga, oftast handlar det om att ägarna vill att vi 

ska upptäcka allt, det är inte rimligt. Vi gör urval och stickprov men har ingen 

möjlighet att upptäcka alla fel.  

 

4. Det är dock inga större skillnader i förväntningarna, utan det handlar om olika fokus. 

Banker vill att siffrorna ska vara rätt, medan ledning/styrelse och ägare vill veta om 

rutiner och kontroller sköts på ett korrekt sätt. 

 

5. Jag försöker fastsälla förväntningarna, samt informera om vad vår uppgift är. Sedan 

uppdragsbrevet blivit obligatoriskt har vårt ansvar blivit tydligare för intressenterna. 

Till styrelse/ledning sker kommunikationen muntligt, medan kommunikationen sker 

via uppdragsbrev eller i revisionsberättelsen till övriga intressenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Revisor stor byrå 2 

 

1. Trovärdig revisionsberättelse som går att lita på och ger en rättvisande bild. 

 

2. Att revisionen går att lita på, ägare i små företag vill bara ha revisionen gjord. Större 

företag ser mer seriöst på den.  

 

3. Ja, överlag är förväntningarna rimliga men skillnader finns. 

 

4. Kreditgivare vill ha substans och försiktig värdering, d.v.s. rättvisande bild. 

Kreditgivarna ser gärna att tillgångar värderas lågt och skulder högt. Ägare i stora 

bolag vill ha så mycket som möjligt kontrollerat. Här finns oftast ett förväntningsgap 

då jag som revisor inte kan bemöta förväntningarna om att upptäcka alla fel.  

 

5. Vid rådfrågar från ägare så hänvisar jag till experter på byrån som kan hjälpa dem. Jag 

ser kommunikation som en åtgärd för att reducera gapet, d.v.s. att ha en fortlöpande 

dialog med ägarna. Kommunikationen till ägarna sker oftast muntligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

 Revisor liten byrå 1 

 

1. Att revisionsberättelsen stämmer. Den ska vara så nära sanningen som möjligt och ge 

en rättvisande bild.  

 

2. Det beror på vilket typ av företag det är. Kreditgivare har större kunskap om vad 

revision är än vad t.ex. ägare har. Ägare i små företag förväntar sig att revisorn kan det 

mesta, de vill oftast ha ut mer än bara själva revisionen. Ägare i stora företag vill få 

revisionen gjord, de ser ofta revisorn som ett bollplank. 

 

3. Ja till viss del är förväntningarna rimliga, jag kan inte göra en total granskning som 

vissa begär. Utan jag kan bara göra stickprovskontroller, ägare i små företag har en 

tendens att vilja ha mer totalgranskning. Ägare i större företag vill ha hjälp gällande 

den interna kontrollen. 

 

4. Skillnaderna består i att kreditgivarna ofta vet vad revisionen innebär, där skulle jag 

vilja påstå att gapet är mindre. Ägare i små företag vill ha ut mer än bara revision. 

Ägarna i större företag gör ganska mycket på egen hand. De vill först och främst 

säkerställa den finansiella informationen.  

 

5. Ägare och ledning i små företag informeras muntlig om vad som gäller, till 

kreditgivare framkommer informationen i revisionsberättelsen, det får dock inte 

lämnas ut utan godkännande av ägare. Till ägare i större företag sker informationen 

vanligen via uppdragsbrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

 Revisor liten byrå 2 

 

1. Min uppgift är att årsredovisningen är tillförlitlig och att siffrorna går att lita på. 

 

2. Intressenterna ser revisorn som en garanti för att kunna lita på siffrorna i en 

årsredovisning. Intressenter utanför företaget förväntar sig ofta att jag ska granska 

varje liten detalj, ägarna är mer ute efter rådgivning. 

 

3. Förväntningarna varierar men är i det stora hela rimligt, det är inte rimliga när man 

förväntar sig att jag ska upptäcka alla fel. 

 

4. Kreditgivarna förstår oftast våran roll, de förväntar sig en rättvisande bild. Ägarna vill 

ha hjälp utöver revisionen som tex. olika sakfrågor.  

 

5. Jag försöker förklara för ägarna i den nya revisionsberättelsen att urval och stickprov 

görs, men att inte alla företag kan granskas i minsta detalj, dock ska väsentliga fel 

upptäckas. Jag kommunicerar med ägarna, mitt ansvar framgår i uppdragsbrevet som 

ägarna och ledning/styrelse får. Till kreditgivarna förklarar jag muntligt i allmänna 

termer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Revisor liten byrå 3 

 

1. Säkra rättvisande bild är den huvudsakliga uppgiften. 

 

2. Ledningen/styrelsen vill att man ska hjälpa till och styra resultatet, ägarna vill ha en 

rättvis bild av det reviderade företaget, detsamma gäller kreditgivarna. Ledningen i 

mindre företag är ofta även ägare, de vill att man som revisorn ska ha en konsultroll 

och ge råd i övriga frågor t.ex. företagsvärdering. 

 

3. Förväntningarna är rimliga, oftast förekommer inget förväntningsgap. När det uppstår 

ett gap är det oftast p.g.a något har gått snett. Då skyller ägare/ledning på revisorn.  

Förväntningar kan även uppstå som följd av kostnadspress. 

 

4. Kreditgivare vill ha korrekt bokslut och att revisorn anger brister i bokslutet, ledningen 

har högre krav på revisorn och förväntar sig rådgivning på många olika områden. 

Bankmän är överlag ganska okunniga gällande revisorns roll. 

 

5. I de företag ledning och ägare består av samma personer så går jag tydligt igenom vad 

revisorn gör, till kreditgivarna kommunicerar jag via revisionsrapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Revisor liten byrå 4 

 

1. Min huvudsakliga uppgift som revisor är att producera en rättvisande bild enligt god 

redovisningssed till alla intressenter.  

  

2. Att jag ska producera just rättvisande bild. 

 

3. Jag anser att förväntningarna generellt sätt är rimliga. Det finns dock undantag som 

oftast beror på okunskap. Jag menar då främst de intressenter som vill att jag som 

revisor ska granska allt, d.v.s. eliminera alla tänkbara fel. Vilket givetvis är orimligt.  

 

4. Banken och ägare/ledning vill ha en korrekt bild. Det är just rättvisande bild jag tror är 

viktigast. 

 

5. Kommunicerar till intressenterna via uppdragsbrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Liten revisionsbyrå 1 

 

1. Vår byrås huvudsakliga uppgift är att säkerställa informationen som blir offentlig. 

 

2. Ägarna har en tendens att vilja kunna ta ut så stor utdelning som möjligt samtidigt som 

de vill betala så liten skatt som möjligt. 

 

3. Jag anser att intressenternas förväntningar överlag är rimliga, men vissa av kunderna 

tror att revision och årsredovisning är samma sak trots att det är två olika saker. Vissa 

intressenter tror även att våra revisorer ska upptäcka alla fel i sin granskning, men i 

själva verket ska de bara upptäcka väsentliga fel. 

 

4. Personligheter på företagens ägare gör att skillnader i förväntningar uppstår. 

Kreditgivares intresse ligger i att få tillbaka pengar/ränta, deras förväntan är ofta att 

årsredovisningen är korrekt.  

 

5. Vi kommunicerar ständigt med kunderna för att minska förväntningsgapet, samtidigt 

som vi försöker vara konsultdrivna, d.v.s. vi vill erbjuda mer än bara revision såsom 

rådgivning och agera bollplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Liten revisionsbyrå 2 

 

1. Huvudsakliga uppgiften är att granska räkenskapsförvaltning för styrelsens räkning, 

säkerställa en rättvisande bild inom de ramar som god revisionssed sätter. Om 

företagets ägare försöker ge en förskönad bild av sitt företag måste vi dra i bromsen. 

 

2. Intressenterna förväntar sig att vi ska göra ett bra arbete, hänga med i nyheter och 

förändringar i regler och skatter. Att vi ständigt är uppdaterade i frågor som kan gynna 

företagen vi reviderar. Ägarna ser revisionen som ett nödvändigt ont och vill ha ut så 

mycket som möjligt av den. Kreditgivare vill ha en så rättvisbild som möjligt på 

företaget vi reviderar som de sedan kan basera beslut om eventuella beviljade lån osv.  

 

3. Jag anser att förväntningarna är rimliga.  

 

4. Ägarna ser ofta revisionen som ett ”nödvändigt ont” och vill ha ut så mycket som 

möjligt av revisionen. Kreditgivarnas största intresse ligger i att revisionen skapar en 

rättvisande bild. Om företagets ledning försöker ge en förskönad bild av företaget 

anser ägarna att  byråerna måste dra i nödbromsen. 

 

5. Vi har ingen byråstrategi på papper, men vi försöker alltid kommunicera med 

kunderna vi reviderar för att undvika missförstånd. Kommuniceringen sker oftast 

muntligen, men kan även ske via revisionsberättelsen som har blivit mer detaljerad.  

Genom den kommunicerar man med ägarna angående styrelsens ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Liten revisionsbyrå 3 

 

1. Granska så att resultatet är rättvisande, och ge en rättvisande bild av företagen. 

 

2. Intressenterna förväntar sig att byrån som helhet är oberoende och kunnig samt att 

våra revisorer har kompetens.  Det förväntas även att våra revisorer är uppgraderade 

och har koll på de nya reglerna. Kreditgivarna förväntar sig främst en korrekt 

årsredovisning medan ägare vill åt djupare detaljer och få råd från revisorerna. 

 

3. Ja, vi anser generellt att förväntningarna är rimliga. 

 

4. Skillnaden är oftast att kreditgivarna endast kräver en korrekt årsredovisning medan 

ägarna kräver djupare detaljer och inte bara revision, utan även andra sakfrågor. 

 

5. Analysmodellen är ett sätt för revisorn att säkerställa sitt oberoende. Genom att testa 

den kan man få svar på en del intressanta frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Stor revisionsbyrå 1 

 

1. Vår huvudsakliga uppgift gentemot intressenterna till det företag vi reviderar är att 

framställa en rättvisande bild. Detta sker bland annat genom att vi från byrån skickar 

ut instruktioner så att avtalet mellan vår revisor och företaget som revideras flyter på. 

  

2. Ägarna till små företag förväntar sig ofta att vi ska tillhandahålla information om 

regler och uppdateringar. Ägarna till större företag förväntar sig att vi ska säkerställa 

den finansiella informationen. I övrigt förväntar sig intressenterna tystnadsplikt av 

icke offentlig information, att vi agerar som en oberoende part och att vi erbjuder 

kompetens samt kvalitet. 

 

3. Förväntningar är rimliga, skillnaderna mellan stora och små företag beror främst på 

okunskap.  

 

4. Små företag ser ofta revisorn som en väldigt viktig person gällande skattefrågor. Här 

kan de få en extern hjälp med saker som ligger utanför deras kompetensnivå. 

Skillnader kan bero på den personliga kunskapen hos företagen som revideras. Inte så 

stor skillnad hos större företag, varierar dock ganska stor hos mindre företag. 

 

5. Uppdragsbrevet kan ses som en åtgärd för att minska förväntningsgapet. Här klargörs 

vilka roller de inblandade parterna har, vilket minskar risken för missförstånd och 

även olika nivåer av förväntning. Sen har vi en löpande dialog nästan dagligen med 

våra kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Stor revisionsbyrå 2 

 

1. Att utföra en god revision, d.v.s. säkerställa en rättvisande bild. Kreditgivare är 

speciellt intresserade av att revisionen ger en rättvisande bild. Ägare däremot lägger 

stort intresse i att förvaltningen av deras pengar sker på rätt sätt.  

 

2. Att vi har kompetensen till att utföra revisionen och att vi kan de regler och lagar som 

finns. Intressenterna förväntar sig att vi ska vara uppdaterade och kunna alla nya 

regler.  Intressenter som inte har kunskap inom ekonomi ser oftast oss som en 

servicebyrå. 

 

3. I de fall bra revision förväntas så är det rimligt. Att upptäcka brott ligger inte inom 

ramen för revision och blir därför en orimlig förväntning. Att upptäcka väsentliga fel 

är rimligt men inte att vi ska gräva igenom allt och hitta alla småfel.  

 

4. Ägare i mindre företag förväntar sig mer serviceinriktade tjänster.  De vill få ut 

mycket av revisionen och vill att vi granskar så mycket som möjligt. Ägare i större 

företag är oftast mycket kunnigare och förväntar sig främst att vi ska säkerställa den 

finansiella rapporteringen. Kreditgivare förväntar sig en rättvis bild av det reviderade 

företaget. 

  

5. Information och tydlighet är viktiga åtgärder för att reducera förväntningsgapet. Ny 

revisionsstandars från 2004  innebär att uppdragsbrev blivit standard. Detta är ett sätt 

att kommunicera med kunderna vilket kan hjälpa till att reducera förväntningsgapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                
   

Professionen 

 

1. Att delta i debatten med olika intressenter för att klara ut förväntningar och samtidigt 

informera om revisorns faktiska uppgifter och ansvar liksom nyttan av de olika 

tjänster som branschen levererar. Att skapa underlag så att revisorerna kan 

kvalitetssäkra revisionen. 

 

2. På grund av okunskap tror många att det är revisorn som är ansvar för redovisningen i 

ett företag. Många missar att revisorn har ansvaret för revisionen (kvalitetssäkringen 

av redovisningen) men att det är styrelsen som har producentansvaret för 

redovisningen. Vidare så kan det konstateras att det finns det förväntningsgap mellan 

FAR och intressenterna till ett företag som revideras. Detta beror dels på okunskap om 

revisorns yrke från intressenternas sida men även på de komplicerade regler som FAR 

satt upp. Självfallet har olika intressenter olika förväntningar. Det allmänna förväntar 

sig t.ex. att revisorer i högre grad ska anmäla vid misstanke om brott. 

 

3. Det finns ett visst förväntningsgap som tyvärr bottnar i okunskap om revisorns 

huvuduppgifter och ansvar. Här har alla (FAR, byråerna och enskilda revisorer) ett 

ansvar för att tydliggöra revisorsrollen. Självfallet måste revisionen över tiden också, 

inom ramen för revisorns uppdrag och ansvar, utvecklas för att bättre möta 

förväntningarna.  

 

4. Generellt sett är förväntningarna de samma gällande de externa intressenterna till 

företaget som revideras. Ägare vill gärna att revisorn hjälper till i sakfrågor som 

kanske ligger utanför revisorns arbetsuppgifter. Särskilt mindre företagsägare har 

sådana förväntningar.  Kreditgivare vill i sin tur att revisionen ska ge en så rättvis bild 

som möjligt eftersom det svarar mot deras behov. 

 

5. FAR ser information som det viktigaste sättet att påverka förväntningarna. 

Informationen sker främst genom tidningsartiklar och olika informationsmöte med 

intressenterna. När det gäller det numera standardiserande uppdragsbrevet anser FAR 

att det ej påverkar intressenterna något nämnvärt. Möjligtvis kan ägare eller 



  
                                
   

ledning/styrelse påverkas då det är dem uppdragsbrevet skrivs till, men FAR är fullt 

medvetna om att uppdragsbrevet i många fall inte ens läses igen.      
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