
  
 

- 1 - 

 

Civilekonomuppsats 

 

 

 

Skillnader i förväntningsgap mellan ägare 

i företag med och utan revisionsplikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Författare: Erna Cehic 880126, Nerma Hajiric 890513 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Magnus Willesson 

Termin: VT12 

Kurskod: 4FE03E 

 



  
 

- 2 - 

 

Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin som funnits tillhands 

under hela denna period, för hans tankar och åsikter om vår uppsats. Samtidigt vill vi 

tacka våra opponenter som kommit med värdefulla tankar och råd.  

Vi vill även passa på att tacka alla de företag som ställde upp och tog sig tid att delta i 

intervjuer samt svarade på vår enkät. Utan deras medverkan skulle syftet med uppsatsen 

inte kunnat uppnås.   

 

Till sist vill vi passa på att tacka våra familjer och vänner som funnits till stöd och 

stöttat oss under arbetets gång.  

 

Växjö den 21 maj 2012  

 

 

Erna Cehic    Nerma Hajiric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 3 - 

 

Sammanfattning  

 

Titel  Skillnader i förväntningsgap mellan ägare i företag med och utan 

revisionsplikt 

Författare   Erna Cehic och Nerma Hajiric 

 

Handledare   Sven-Olof Yrjö Collin  

 

Utbildning   Civilekonomprogrammet  

 

Kurs   Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp  

 

Nyckelord   Revisionsplikt, Frivillig revision, 

Valmöjlighet, Informationssökning, Beslutsbeteende 

 

Bakgrund  I takt med att lagar, redovisningsnormer och skattesystem ändras, 

ställer företagens intressenter allt mer krav på den ekonomiska 

informationen. Detta bidrar till att förväntningarna på revisorn 

ständigt ändras liksom revisorns uppgifter vilket ger utrymme för 

ett gap mellan revisorns uppgifter och förväntningar som ägare 

och andra intressenter har på en revisor. Den 1 november 2010 

avskaffades dock revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. 

Detta innebar att ca 250 000 aktiebolag nu kan välja bort revision.  

 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att identifiera och förstå faktorer som 

påverkar förväntningsgapet mellan ägare och revisorn, för att 

sedan kunna undersöka hur gapet skiljer sig åt mellan företag med 

respektive utan revisionsplikt. 

Metod  För att uppnå syftet användes både en kvalitativ metod i form av 

intervjuer och en kvantitativ metod i form enkät som skickades till 

drygt 2200 små aktiebolag runt om i Sverige. I intervjun ställdes 

frågor där vi bad respondenterna uttrycka sig om vilka 

förväntningar de hade på revisorn och revisionen när företaget 

startades och om dessa uppfylldes eller inte. Detta för att dels 

identifiera nya faktorer till förväntningsgap samt att identifiera om 

ett förväntningsgap förelåg.   

 

Enkäterna utformades för att mäta förväntningsgap på ett sådant 

sätt att påståenden gavs där respondenterna fick ta ställning till om 

dessa stämde eller inte. För att fastställa samband genomfördes 

bivariat analys, faktoranalys samt multivariat analys.  
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Resultat  Det finns överlag inga skillnader i förväntningsgap mellan ägare i 

företag med och utan revisionsplikt, förutom när det gäller vilka 

garantier en revisor kan ge, där ägare i företag med revisionsplikt 

hade ett mycket större förväntningsgap än ägare i företag utan 

revisionsplikt. Revisionspliktens avskaffande har dock inte 

motiverat ägare utan revisionsplikt att söka information om vilken 

tjänst de köper. De uppfattningar ägarna har skapat sig angående 

revisorns uppgifter och revisionen är baserade på ägarnas egna 

erfarenheter. Det finns heller inga signifikanta skillnader mellan 

förväntningsgap och kön, vilket behov företaget har av revisionen, 

ägarens utbildningsnivå etcetera. 
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Abstract  
 

Title  Differences in the expectation gap between the owners of 

companies with and without mandatory auditing 

 

Authors   Erna Cehic and Nerma Hajiric 
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Background As the laws, accounting standards and tax system changes, 

corporate stakeholders places more and more demands for 

financial information. This means that expectations on auditors are 

constantly changing as well the auditor's duties which leave room 

for a gap between the auditor's duties and expectations that owners 

and other stakeholders have on the auditor. 1st November 2010 

the audit requirement was abolished for small companies in 

Sweden. This meant that about 250 000 companies (joint-stock 

companies) could choose to be audited by an accountant. 

 

Purpose  The purpose of this paper is to identify and understand factors 

affecting the expectation gap between owners and auditors, in 

order to investigate how the gap varies between companies with 

and without mandatory auditing. 

 

Method  To achieve the purpose we used both a qualitative approach 

through interviews and a quantitative approach through a 

questionnaire sent to over 2200 small companies all over Sweden. 

The interview included questions in which we asked respondents 

to express themselves about the expectations they had on the 

auditor and the audit when the company was started, and if these 

expectations were fulfilled. This was done i order to both identify 

new factors to the expectation gap, and to identify whether an 

expectation gap existed.  

 

The questionnaires were designed to measure the expectation gap 

through nine statements. The respondents had to decide whether 

they did agree or not with the statements. In order to determine 

correlations we conducted bivariate analysis, factor analysis and 

multivariate analysis.  
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Results  There are no differences in expectation gap between owners of 

companies with and without mandatory auditing, except which 

guarantees an accountant can provide, where owners of companies 

with mandatory auditing had a greater expectation gap than the 

owners of companies without mandatory auditing. The abolition 

of the mandatory auditing has not justified the owner without audit 

requirement to seek information about the services they buy. 

Owners build their beliefs about the auditor's duties and the audit 

through own experiences. There are also no significant differences 

between expectations and gender, in which need the business is of 

the auditor, the owner's education level etcetera. 
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Mjuka granskningsobjekt: sådant som är relativt svårt att mäta och verifiera, exempelvis 

företagets strategier. 
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Kapitel 1. Inledning 

 

ppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund om revisionens syfte samt 

vad som händer när olika förväntningar på revisorn uppkommer som inte 

uppfylls. I problematiseringen förklaras och diskuteras revisionspliktens 

avskaffande samt vilken effekt detta kan ha på förväntningsgap, vilket utmynnar i 

uppsatsens syfte. Sist men inte minst ges en redogörelse för uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Målet med den lagstiftade revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse 

(FAR, 2004). För att revisorn ska kunna uttala sig kring företaget krävs en granskning 

av årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning. En revisors 

uttalande handlar bland annat om att årsredovisningen upprättats enligt de lagar och 

regler som gäller och att årsredovisningen på så sätt ger en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat med mera. Revisorn ska bland annat uttala sig kring ansvarsfrihet, 

det vill säga ifall någon i företagsledningen på ett eller annat sätt gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan orsaka ersättningsskyldighet mot företaget. Granskningens 

syfte utöver detta är dessutom att ge revisorn möjlighet att uttala sig kring eventuella 

anmärkningar eller upplysningar som revisorn kan kräva under vissa omständigheter. 

(Johansson, 2005) 

 

När det gäller generella principer så ska revisorn agera professionellt och följa god 

revisorssed och revisionssed. Med god revisorssed avses enligt Revisorlagen (RevL 

19§) att en revisors skyldigheter inte bokstavligen begränsas till revisionsuppdrag, utan 

omfattar även uppgifter så som rådgivning, skattefrågor med mera. Revision bygger i 

grunden på förtroende där kompetens, oberoende och tystnadsplikt är grundkraven för 

att omvärlden ska ha förtroende för revisorn.  God revisionssed handlar om kunskap, 

erfarenhet och professionellt omdöme, genom vilken revisionen ska utföras. (FAR, 

2006) Med oberoende avses att revisorn ska vara opartisk och självständig i sitt 

agerande. Med andra ord får revisorn inte ha direkta eller indirekta anknytningar eller 

intressen i de bolag hen reviderar. En revisors oberoende kan dock hotas av upplevelsen 

U 
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av tillhörighet med en grupp och känslan av en personlig framgång eller misslyckande i 

samband med gruppens resultat. (Warren och Alzola, 2009) 

 

En revisors uppgift kan beskrivas utifrån två roller, nämligen den klassiska rollen och 

konsultrollen. Den klassiska revisorsrollen innebär att revisorn utför kontroll av 

bolagets verksamhet vilken beskrivs i ABL kap 3 § ”Revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver”. Konsultrollen innebär däremot att revisorn ger fristående rådgivning till 

bolaget, det vill säga utöver det som är lagstadgat. Då revisorn agerar som en konsult 

finns det risk för att oberoende förhållandet mellan revisor och klient rubbas. (Moberg, 

2006) Det är dock förbjudet att samma revisor både är konsult och revisor i 

klientföretaget, trots detta kan ett sådant scenario vara tänkbart (Jansson, Jonnergård 

och Larsson, 2010). 

 

Revisorsprofessionen är styrd av lagar, regler och riktlinjer som utgör ramen för 

revisorn och revisionen (Öhman, 2006). I och med detta borde det teoretiskt sett inte 

förekomma några oklarheter om vilka skyldigheter och möjligheter revisorn har i sitt 

revisionsarbete. (Sjöström, C. 1994, refererad av Back, Dovås och Nordström, 2003) 

Orsaken till att oklarheter trots allt förekommer kan förklaras av att revision är en social 

företeelse som hela tiden utsätts för nya problem, där olika aktörer i samhället ändrar 

betydelsen och syftet av ordet revision (Sikka et al, 1998). Förändringar i omvärlden 

leder till att revisorsrollen är i ständig utveckling. I takt med att lagar, 

redovisningsnormer och skattesystem ändras, ställer företagens intressenter alltmer krav 

på den ekonomiska informationen. Detta bidrar till att förväntningarna på revisorn 

ständigt ändras liksom revisorns uppgifter, vilket ger utrymme för ett gap mellan 

revisorns uppgifter och förväntningar som ägare och andra intressenter har på en 

revisor. (Eriksson, Thelander, och Thoresson, 1994)  

 

Revisionsarbetet associeras vanligen med att upptäcka och rapportera bedrägerier. När 

revisorer misslyckas med detta, antas de inte ha utfört sitt jobb. Då omgivningen 

missförstår rollen och syftet med revisionen uppstår ett så kallat förväntningsgap som är 
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skillnaden mellan allmänhetens förväntningar av revisionen och vad revisorn gör och 

föredrar för mål till revisionen. (Sikka et al, 1998)  

 

Skilda förväntningar kan uppstå inom olika områden. Exempelvis så kan det finnas 

skilda förväntningar vad gäller krav på oberoende, integritet och objektivitet. Dessa 

krav på oberoende, integritet och objektivitet bidrar till att revisorn kan legitimera 

företagets information men också skapa förtroende i sitt arbete. Å ena sidan ger kraven 

på revisionsprofessionen revisorer skydd mot kritik men å andra sidan höjer dessa krav 

allmänhetens förväntningar. Förväntningar kan alltså finnas i olika former gällande 

olika ting. Innebörden av revision kan inte enkelt fastställas då den är ständigt ett 

föremål för förhandling och förvandling i ett samhälle präglat av konkurrerande 

världsbilder. (Sikka et al, 1998)  

1.2 Problematisering  

 

Inom professionella tjänster finns det ett tydligt behov av att närma sig kundernas 

förväntningar jämfört med i konsumenttjänster, exempelvis de tjänster en pizzeria utför. 

Detta då kundens förväntningar på de senare ofta är mer konkreta och av kortsiktig 

natur. Förväntningar inom professionella tjänster är mycket mer komplexa och det blir 

därför nödvändigt att analysera olika typer av förväntningar och relationerna dem 

emellan samt, tidsaspekten i bildandet av tillfredställelsen (Ojasalo, 2001).  

 

Då ägare i företag inte följer med i revisionens utveckling kan förväntningar på 

revisionen uppstå som av revisorn inte kan uppfyllas. Denna situation skapar missnöje 

hos ägare och kan således leda till ett minskat förtroende för revisorn. Avsaknaden av 

förtroende gentemot revisorn kan i sin tur leda till att ägaren blir mer försiktig när det 

gäller att ge ut väsentlig information som revisorn erfordrar. Detta blir ett problem för 

både företaget och intressenterna då bristen på betydelsefull information resulterar i en 

ofullständig granskning som inte är till nytta för någon part. Från revisionsbranschens 

sida kan förväntningsgap vara skadligt då det leder till ett stort antal stämningar som 

kan skada revision som yrke (Zhang, 2007; Frank, Lowe och Smith, 2001). Detta har 

blivit betydligt mer påtagligt efter de senast företagsskandalerna såsom Enron, med 

flera (Zhang, 2007). Det är därför viktigt att studera förväntningsgap för att på så sätt 
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kunna reducera gapet. I och med att revisionsprofessionen är under ständigt förändring 

där utveckling av regelverk påverkar samhällets förväntningar skapas utrymme för 

förväntningsgap.  

 

Fram till 1 november 2010 hade alla företag i Sverige revisionsplikt. Detta kom att 

ändras då riksdagen beslutat att små aktiebolag kan välja att antingen ha kvar eller inte 

ha kvar revisionen. Ett privat aktiebolag måste ha en revisor om bolaget uppfyller minst 

två av följande kriterier under två år i rad: mer än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kr i 

balansomslutning och mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning. Med detta sagt innebär 

det att ca 250 000 aktiebolag omfattas av denna valmöjlighet. (Regeringen, 2011) I och 

med denna lagförändring och påståendet om att ändringar i regelverk skapar utrymme 

för förväntningsgap, har vi valt att studera vilken effekt revisionspliktens avskaffande 

har på förväntningsgapet mellan ägare och revisorer, samt hur gapet skiljer sig åt i 

företag med respektive utan revisionsplikt. Begreppet förväntningsgap tillämpas 

vanligen för att påvisa skillnaden mellan intressenternas förväntningar på revisorn och 

vad revisorn faktiskt gör. I vår undersökning kommer vi istället att tillämpa begreppet 

förväntningsgap på ägare, där vi definierar förväntningsgap som skillnaden mellan vad 

ägaren från början trodde att en revisor gör och vad ägaren i efterhand vet vad 

revisorn gör. 

 

Tidigare studier har gett indikationer på att ägare i företag som helhet ofta är dåligt 

införstådda i revisorns roll. Att studera förväntningsgapet mellan ägare och revisorer är 

något som tidigare inte studerats i samma utsträckning, då den allmänt kända 

definitionen avser förhållandet mellan revisorn och intressenterna. Av denna anledning 

anser vi att vårt forskningsområde är högst relevant. När det gäller tidigare forskning 

inom revisionspliktens avskaffande kan det konstateras att alla möjliga perspektiv har 

bearbetats. Några exempel på detta är hur revisionsbyråer kommer påverkas, hur banker 

och övriga kreditgivare kommer att reagera och vilka konsekvenser lagändringen har för 

Skatteverket etc. (se Carlsson och Svantesson, 2012; Bylander och Ottosson, 2011).   
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I en studie gjord av Dahlberg et al (2007) vid Lunds Universitet, fann man att sex av sju 

revisorer ansåg att revisionspliktens avskaffande skulle kunna medföra ett minskat gap. 

Utifrån detta har vi valt att undersöka just hur förväntningsgapet skiljer sig mellan 

företag med och utan revisionsplikt, utifrån följande tes: 

 

Förväntningsgapet mellan ägare och revisor är mindre i företag utan revisionsplikt än i 

företag med revisionsplikt.  

 

Utgångspunkten för vårt tankesätt grundar sig i att de som väljer frivilligt, kan tänkas ha 

mer information. Det faller naturligt att tänka att människor som har en möjlighet att 

välja mellan Alternativ A och Alternativ B ofta tillgodogör sig information om båda 

alternativen innan de fattar ett beslut, vilket betyder att deras förväntningar på de olika 

alternativen kommer att begränsas utifrån den information de har tillgång till. 

Människor som istället endast har ett alternativ att tillgå kan tänkas inte ha något motiv 

till att söka information om alternativet, vilket kan leda till att de har större 

förväntningar i relation till dem som har valmöjlighet. Informeringens vikt är något som 

även Malmström (1985) och Lövgren (1993) belyser då de menar att man måste både ge 

mer samt bättre information om vad revision innebär. Dessutom menar Malmström 

(1985) liksom Zhang (2007) att revisionsprofessionen borde fastställa lämplig 

revisionssed som revisorerna följer, men där allmänhetens höga förväntningar på 

revisorerna är inbäddade i det rättsliga systemet så att en balans uppnås mellan 

förväntningarna och de standarder revisorerna jobbar efter. (Malmström, 1985; Zhang, 

2007) Om man uppnår denna balans kommer förväntningsgapet att minska (Zhang, 

2007). 

 

Om vi återgår till revisionspliktens avskaffande, kan vi tänka oss att förväntningsgapet 

även påverkas av avsikten med valet om fortsatt revisionen. Låt säga ett företag väljer 

att ha en revisor för att det ger en bra bild utåt såsom till intressenter med mera. Ett 

agerande enligt detta behöver inte betyda att hen förstår sig på vad en revisor levererar, 

vilket kan betyda, att trots att man väljer att ha kvar revisorn så kan förväntningsgapet 

vara oförändrat i jämförelse med företag som måste ha revisor. Om man istället tänker 

sig att ett företag väljer att ha kvar sin revisor på grund av en specifik tjänst så kan det 
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falla naturligt att tänka att förväntningsgapet i denna situation borde vara lägre än i 

fallet ovan. Detta då företagets avsikt med revisorn tyder på att företaget i fråga är mer 

insatt i vad en revisor faktiskt gör. Utifrån denna diskussion kan man alltså mena att 

förväntningsgapet ser olika ut beroende på vilken typ av konsulttjänst ett företag 

efterfrågar (Lundqvist och Petersson, 2011). 

 

Vårt bidrag är att studera förväntningsgapet genom en informationstes med hänsyn till 

revisionspliktens avskaffande. Lyckas vi påvisa att vår tes stämmer kan detta tänkas 

bidra till att revisorer och ägare får en ökad förståelse kring hur förväntningsgapet kan 

minskas.  

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och förstå faktorer som påverkar 

förväntningsgapet mellan ägare och revisorn, för att sedan kunna undersöka hur gapet 

skiljer sig åt mellan företag som inte behöver ha revisor, men som har det och företag 

som har revisionsplikt. 
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1.4 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2. Uppsatsens metod 

Kapitel 4. Empirisk metod 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges läsaren en redogörelse om de metodval som gjorts i uppsatsen där vi 

förklarar och motiverar den valda forskningsansatsen, kunskapssynen samt valet av teori 

som utgör grunden för uppsatsen. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt om källkritik. 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de undersökningsmetoder vi valt. Dessutom 

redogör vi för och motiverar vår empiriska metod som både är kvalitativt och kvantitativt 

inriktad. Vidare följer operationalisering av den kvalitativa fallstudien följt av 

urvalsmetoden samt metodkritik gällande denna metod. Därefter redogör vi även för 

operationaliseringen av den kvantitativt riktade undersökningen samt redogör vi i detta led 

för vår urvalsmetod, vilken följer av en bortfallsanalys och till sist avslutas detta kapitel med 

metodkritik kring valet av den kvantitativa undersökningen. 

 

I detta kapitel ges för läsarens del en bild kring den teori som finns kring förväntningsgap. 

Inledningsvis redogör vi för förväntningsgapets innebörd, vilka parter gapet avser samt hur 

ett gap uppkommer. Därefter redogörs för förväntningsgapets beståndsdelar för att på så 

sätt öka förståelsen kring förväntningsgapets omfattning. Vidare ges en redogörelse för de 

faktorer som skapar förväntningsgap vilka genomsyras med en informationsaspekt samt 

informationens påverkan på förväntningsgapet mellan ägare och revisor. 
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Kapitel 5. Empiri och analys 

Kapitel 6. Diskussion 

Kapitel 7. Slutsats 

Inom detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska material vi samlat in. Först 

presenteras de intervjuer vi erhållit följt av ett analysavsnitt gällande materialet. Därefter 

ges en redogörelse av enkätundersökningens utfall följt av en analysdel där vi med hjälp av 

bivariat analys, faktoranalys samt multivariat analys kan uttrycka oss om resultaten. 

I detta kapitel presenterar vi först en kort sammanfattning av studiens syfte och 

tillvägagångssätt, följt av de viktigaste resultaten av den empiriska analysen och de 

slutsatser vi kan dra utifrån studien. Därefter presenterar vi studiens bidrag samt förslag till 

fortsatt forskning 

I diskussionskapitlet kommer vi att diskutera det empiriska material vi samlat in med hjälp 

av teori som grund. Fokus kommer att läggas på vår tes och informationsaspekten. 
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Kapitel 2. Uppsatsens metod 

 

 detta kapitel ges läsaren en redogörelse om de metodval som gjorts i uppsatsen 

där vi förklarar och motiverar den valda forskningsansatsen, kunskapssynen samt 

valet av teori som utgör grunden för uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

källkritik. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

2.1.1 Forskningsansats och kunskapssyn 

 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka faktorer som kan påverka 

förväntningsgapet. För att uppnå detta syfte lämpar sig en deduktiv forskningsansats 

bäst, då vi kommer att utgå från befintlig teori kring förväntningsgap applicerat på 

parterna ägare – revisor. Genom detta tillvägagångssätt kan vi generera en tes som 

sedan testas empiriskt för att kunna styrkas eller förkastas (Holme och Solvang, 1997). 

Genom denna metod ges även utrymme för generalisering av resultaten (Patel och 

Davidson 2011). Ett alternativ till deduktion är induktion som förknippas med 

hermeneutik, där tonvikten ligger i att uppfatta saker och ting ur sociala aktörers aspekt. 

En induktiv ansats utgår ifrån flera olika fall för att i efterhand dra generella slutsatser 

utifrån de samband man observerat (Bryman och Bell, 2005). Utifrån denna redogörelse 

lämpar sig alltså den deduktiva ansatsen bättre än den induktiva. 

2.1.2 Val av teorier 

 

Vårt ämnesområde utmynnar i en tes som vi vill testa, det vill säga om 

förväntningsgapet för företag som väljer att ha en revisor trots revisionspliktens 

avskaffande är mindre än för företag med revisionsplikt. Utifrån vår tes väljer vi att 

fördjupa oss i teorier kring förväntningsgap, vad det innebär och vilka faktorer som 

påverkar förväntningsgapet. Genom att förstå oss på faktorerna som påverkar 

förväntningsgapet kan vi studera skillnaderna i förväntningsgapet och därmed uttala oss 

om vår tes. Den teoretiska referensramen kommer alltså att bestå av teorier kring 

I 
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förväntningsgap samt argumentation kring varför vår tes är relevant och skulle vara 

korrekt. För att lyfta fram vår tes kommer vi att ta hjälp av teorier som förklarar 

individers beteendemönster vid valmöjlighet och beslutsfattande.  

2.1.3 Källkritik 

 

Det material vi tar del av bör beaktas med ett kritiskt förhållningssätt av den 

anledningen har vi valt att utgå ifrån källor som klassas som trovärdiga. Av erfarenhet 

är vi välbekanta med att vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, är av hög 

trovärdighet då dessa granskats av experter och fått ett godkännande. Även artiklar ur 

tidskriften Balans har använts vilka även de är av hög trovärdighet. Tidningen Balans är 

FAR:s tidning där debatt och frågor tas upp med anknytning till revision samt andra 

näringslivsfrågor. Av dessa anledningar har vi därför valt att styrka det teoretiska 

avsnittet med denna typ av källor, för att på så sätt säkerställa och höja trovärdigheten i 

vårt uppsatsområde. Andra typer av källor som vi anser vara relativt trovärdiga och som 

vi tagit till hjälp i vår uppsats är tidigare studier och forskning. Varför vi anser att denna 

typ av källa är relativt trovärdig är på grund av att även den innan publicering granskats 

av bland annat handledare och examinatorer. Dock är vi medvetna om att kvalitén på 

denna typ av källor kan vara varierande och därför har vi tagit hänsyn till detta genom 

att granska deras källförteckning, för att ta reda på om de källor de tagit till hjälp är 

trovärdiga.  
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 

 

 yftet med detta kapitel är att för läsarens del ge en bild kring den teori som finns 

kring förväntningsgap. Inledningsvis redogör vi för förväntningsgapets innebörd, 

vilka parter gapet avser samt hur ett gap uppkommer. Därefter redogörs för 

förväntningsgapets beståndsdelar för att på så sätt öka förståelsen kring 

förväntningsgapets omfattning. Vidare ges en redogörelse för de faktorer som skapar 

förväntningsgap vilka genomsyras med en informationsspekt samt informationens 

påverkan på förväntningsgapet mellan ägare och revisor. 

 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer olika definitioner på förväntningsgap ges för att ge en 

övergripande bild av vad förväntningsgap egentligen är.  

 
När förväntningsgap först identifierades beskrev det som ”en skillnad mellan vad 

revisorerna och användarna av redovisningsinformation förväntar sig att en oberoende 

revisor ska uträtta” (Liggio, 1974).  En annan beskrivning kommer från Porter (1993) 

som hävdar att förväntningsgapet är ett gap mellan samhällets förväntningar på 

revisorer och revisorers fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av samhället.  

Enligt FAR (2006) uppstår ett förväntningsgap när förväntningar på revisorn inte 

motsvaras av det revisorn faktiskt gör. Det gemensamma i dessa definitioner är kärnan i 

begreppet förväntningsgap som handlar om att de redovisningsberättigade 

intressenternas uppfattningar om revisionen inte stämmer överens med de uppfattningar 

som revisorerna har (Öhman, 2006). I grova drag existerar förväntningsgap på grund av 

flera olika anledningar (Shaikh och Talha, 2003), dessa är:  

 

 Revisionens natur där revisorer är tvungen att förlita sig på vad som är sannolikt, 

det vill säga inneboende begränsningar.  

 Allmänhetens okunniga, naiva, missuppfattade och orimliga förväntningar på 

revisionens funktion.  

 Revisorns förmåga att förutse framtida händelser baserat på information och 

uppgifter revisorn har vid tidpunkten då granskningen genomfördes. Det kan 

finnas information som inte är tillgänglig för revisorn dagen då en 

S 
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revisionsberättelse ska skrivas. Allmänheten kan tycka att revisorn borde kunna 

förutse vissa framtida händelser. 

 Den evolutionära utvecklingen av revisorernas ansvar gör att det tar tid innan 

branschen svarar på förändrade förväntningar.  

 Företagskriser som lett till nya förväntningar och krav.   

 Revisionsbranschens försök att styra debatten av förväntningsgapet för att 

upprätthålla status quo (det nuvarande tillståndet, revisionsbranschens status). 

 

Förväntningsgapets existens kan illustreras genom Figur 1. Revisorn gör inte i närheten 

av det vissa förväntar sig att denna ska göra då det exempelvis inte stämmer överens 

med vad god redovisningssed avser att en revisor ska göra.  

 

Figur 1. Förväntningsgap. Egen bearbetning, FAR, 2004 s.111. 
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De definitioner som finns på förväntningsgap avser alla parter utom ägaren i 

intressentmodellen nedan i Figur 2. Vi kommer dock endast att fördjupa oss inom ägare 

då vårt syfte och tes ägnar sig åt denna part. Med utgångspunkt från ovanstående 

definitioner om förväntningsgap väljer vi att definiera förväntningsgapet på följande 

sätt: skillnaden mellan vad ägaren från början trodde att en revisor gör och vad ägaren 

i efterhand vet vad revisorn gör. 

 

 

Figur 2. Intressentmodellen. Egen bearbetning. FAR (2006) s.27.  

 

3.1.1 Företaget och ägaren 

 

I ett företag finns det parter som bidrar med olika produktionsfaktorer, det vill säga gör 

en bestämd insats till företaget och blir belönad i relation till detta. Ett företag kan 

därför likna ett ”näste av kontrakt”, där olika parter har någon sorts kontrakt med 

företaget. Inom bolagsstyrning dominerar den så kallade kontraktsteorin som beskriver 

relationer mellan människor vilka är reglerade av olika kontrakt som specificerar de 

olika parternas rättigheter och skyldigheter. När det finns kontrakt mellan olika parter 
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finns det även alltid en risk att någon kontraktspart inte fullföljer kontraktet. (Jansson, 

Jonnergård och Larsson, 2010) Detta kan i sin tur ge utrymme för ett förväntningsgap 

då ena parten förväntar sig vad som står i kontraktet utav den andra parten och denna 

part inte följer upp det. Förväntningsgap kan även uppstå då den ena parten har 

förväntningar utöver vad som står i kontraktet, vilka exempelvis kan benämnas som 

orimliga förväntningar (Ojasalo, 2001). Dessutom kan förväntningar uppstå innan 

kontrakt ingås. Förväntningar bör därför identifieras och hanteras (Ojasalo, 2001) för att 

undvika situationer där parterna upplever missnöje.  

 

I ett mindre företag finns troligtvis mindre antal kontraktsparter att ta hänsyn till jämfört 

med i ett större företag. Ägare i dessa företag har dessutom i vanliga fall överblick i sitt 

företag som helhet tillskillnad från ägare i större företag som har liten eller ingen insyn 

alls. I många fall sitter ägarna inte ens i företagets ledning. Ägare utan egen insyn i 

företaget måste, tillskillnad från ägare med egen insyn lita på den information styrelse 

och ledning tillhandahåller. Revision blir i detta fall ett sätt att säkerställa att den 

information dessa parter tillhandahåller ägare är rätt och riktig. Av denna anledning 

kommer ägare att ses som intressent av revision. (FAR, 2006)  

3.2 Utvecklingen av förväntningsgap 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bild om hur förväntningsgapet uppstår.  

 

Grunden för ett förväntningsgap ligger i tron om att revisorerna skall uppfylla något. 

Denna tro skapar olika förväntningar (Dennis, 2010), som kan uttryckas på följande 

sätt: 

 

Otydliga förväntningar, uppstår exempelvis när klienter inte har en klar uppfattning om 

vad de vill ha från tjänsteleverantörer (revisorn), de kan känna att något är fel eller 

bristfälligt men inte veta vad det är. Klienterna kan önska en förbättring av situationen 

men inte veta vilken typ av förbättring. Denna typ av önskemål uttrycks som otydliga 

förväntningar, det vill säga klienter har otydliga förväntningar när de förväntar sig en 

förändring men har inte en exakt bild av vad denna förändring kan vara. De kan ha en 

vag idé om vilken typ av förändring som är viktigast, men inte vara helt säkra. Då dessa 
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förväntningar inte realiseras kan kunden uppleva att tjänsten var otillfredsställande, utan 

att förstå varför. Att klienten byter leverantör (revisor) kan förklaras av de otydliga 

förväntningar de upplever. (Ojasalo, 2001) 

 

Underförstådda förväntningar, vilka är förknippade med situationer där vissa 

egenskaper eller delar av tjänsten är så självklara att klienterna inte aktivt eller medvetet 

ens tänker på dem, eller möjligheten att de inte kommer att förverkligas. 

Underförstådda förväntningar blir uppenbara när de inte uppfylls. Klienter kan till 

exempel förvänta sig att tjänsteleverantören känner dem så väl från tidigare uppdrag att 

de knappast känner att det finns något behov av att definiera problemet i början av 

uppdraget. (Ojasalo, 2001) 

 

Uttryckliga förväntningar, är medvetna antaganden eller önskemål om tjänsten i 

kundens sinne, där kunden lägger särskild vikt vid huruvida dessa förväntningar 

uppfylls. Klienten vet tydligt vad som gick fel när förväntningar inte uppfylldes. Dessa 

förväntningar uttrycks nödvändigtvis inte öppet. (Ojasalo, 2001)  

 

Orealistiska förväntningar, är omöjliga eller mycket osannolika att uppfylla. Till 

exempel kan klienten förvänta sin att tjänsteleverantören hittar en typ av person som 

inte existerar. Exempelvis om en klient har ett företag som har haft ett dåligt år och är 

nära konkurs, kan klienten tro att rekrytering av revisor kan rädda företaget 

från konkurs. Den orealistiska förväntan är i detta fall att bolaget inte kommer att gå i 

konkurs. Ju mer realistiska klienternas förväntningar är, desto större är möjligheten att 

de kommer att uppfyllas. (Ojasalo, 2001)  

 

När tron det vill säga förväntningarna om att revisorerna skall uppfylla något inte 

stämmer överens med verkligheten, i detta fall den upplevda tjänsten, uppstår ett 

förväntningsgap. Vad som är viktigt att poängtera är att den upplevda tjänsten kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor (Shaikh och Talha, 2003; Siddiqui, Nasreen 

och Choudhury-Lema, 2009), på så sätt finns ett tolkningsutrymme och ingen ”sann” 

verklighet (Dennis, 2010). Denna typ av förväntningsgap är särskilt tydlig när det gäller 
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företagsskandaler, där ägarna har en tendens att uttrycka en förväntan om att revisorerna 

skulle ha upptäckt bedrägeri (Best, Buckby, och Tan, 2001; Dennis, 2010). Ytterligare 

en orsak till att förväntningsgap uppstår är till följd av att människor använder ett 

uttryck till att belysa olika saker, alltså uppstår missförstånd i kommunikationen mellan 

människor som får till följd att olika förväntningar uppstår och därmed även ett 

förväntningsgap (Dennis, 2010). 

 

Enligt Dennis (2010) uppstår således ett förväntningsgap till följd av att människor 

tänker på följande generella sätt: 

Tankesätt 1: Jag tror att revisorns uppgift/skyldighet är att gör X. 

Tankesätt 2: Jag tror att revisorer alltid utför sina uppgifter/skyldigheter. 

Slutsatsen: Jag tror att revisorer kommer att göra X. 

 

Genom att olika människor har olika uppfattningar kring tankesätt 1 kommer alltså 

deras slutsatser eller uppfattningar kring vad revisorns uppgift är att se olika ut (Dennis, 

2010).  

 

För att minska förväntningsgapet som uppstår till följd av att människor inte har klart 

för sig vad en revisors skyldigheter är det vill säga det så kallade ”okunnighetsgapet” är 

det frågan om att utbilda olika parter om vad en revisors uppgifter är (Kinney och 

Nelson, 1996; Shaikh och Talha, 2003; Pierce och Kilcommins, 1996; Siddiqui, 

Nasreen och Choudhury-Lema, 2009; Bui och Porter 2010). I och med detta 

”okunnighetsgap” är det mer troligt att intressenter istället tänker att revisorer nästa 

alltid gör sin plikt och att om så är fallet så kommer inte slutsatsen att vara den samma 

som ovan utan mer en tro om att revisorer nästa alltid kommer att göra X. Ytterligare 

kan en revisors syn på dess uppgift bidra till förväntningsgapet. Med detta sagt 

uppkommer ett ytterligare tankesätt, nämligen det att revisorerna alltid gör vad de anser 

vara sin plikt. Detta bidrar till att tankesättet istället ser ut på följande sätt (Dennis, 

2010): 
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Tankesätt 1: Jag tror att en revisors uppgift är att göra X. 

Tankesätt 2: Jag tror att en revisor har skyldighet att göra X eftersom revisorerna anser 

att det är deras plikt. 

Tankesätt 3: Jag tror att revisorerna alltid göra vad de anser vara deras plikt. 

Slutsats: Jag tror att revisorerna kommer att göra X. 

I och med detta tankesätt kommer förväntningsgapet minskas, eftersom intressenten är 

mer insatt och vet hur en revisor resonerar vilket kommer att resultera i att 

förväntningsgapet sjunker. Det finns dock en mängd empiriska bevis som visar på att 

revisorerna ibland inte tror att något är hens uppgift trots att det faktiskt är det. Om så är 

fallet kommer det resultera i att det inte uppfyller sina uppgifter på ett korrekt sätt i och 

med att revisorerna antas tänka på följande sätt (Dennis, 2010): 

 

Jag vill göra min uppgift. 

Jag tror att min uppgift är X. 

Därför vill jag göra X. 

 

Vad detta visar är dels en annan typ av gap i form av skillnader i uppfattningar om vad 

som är en revisors skyldighet och vad revisorn ska göra, men det visar även på ett gap 

mellan tro och verklighet förorsakat av revisorns dåliga insyn i vad som avser hens roll 

(Dennis, 2010).  

 

Sammanfattningsvis kan skillnader i uppfattningar skapa olika förväntningsgap. Genom 

att exempelvis bara se till god revisionssed kan flera förväntningsgap uppstå. I figuren 

nedan som konstruerats med hjälp av vår handledare illustrerar vi dessa gap genom a till 

f, där b, c, d och e avser ägarnas gap relativt god revisionssed (c och d) och relativt sin 

revisors uppfattning om revisorns uppgift (b och e), medan revisorns förväntansgap 

relativt sin uppgift är a och f. Av denna anledning är det därför viktigt att förstå både 

revisorn och ägarnas förväntningar på revisorns arbete. 
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Ägare A:s förväntan

Ägare B:s förväntan

God revisionssed

Revisors A agerande

grundat på hens tolkning

av god revisionssed

Revisors B agerande

grundat på hens tolkning

av god revisionssed

a
b

c

d

e

f

 

Figur 3. Förväntningsgap orsakade av skillnader i uppfattningar. 

För att minska förväntningsgapet och undvika missförstånd som kan uppkomma mellan 

intressenter och revisorer måste de jobba närmre varandra (Shaikh och Talha, 2003). 

Det krävs också att man har grepp om vilka förväntningar det är frågan om. Man kan 

tänka sig att ett tillvägagångssätt skulle vara att identifiera orsakerna som leder till att en 

tro om revisorernas skyldigheter skapas, detta för att på så sätt kunna motverka det gap 

som uppstår till följd av en missvisande tro (Dennis, 2010).  

3.3 Gapets beståndsdelar 

I detta avsnitt är syftet att för läsarens del tydliggöra förväntningsgapets olika delar för 

att på så sätt öka förståelsen kring förväntningsgapets omfattning.  

 

Enligt Porter (1993) kan förväntningsgapet delas upp i två delar: ett prestationsgap och 

ett rimlighetsgap. 
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1. Rimlighetsgap, det vill säga ett gap mellan vad samhället förväntar sig av revisorer att 

uppnå och vad de rimligen kan förväntas åstadkomma. Orimlighetsgap handlar istället 

om orimliga förväntningar, alltså sådant som inte står i överenskommelse med gällande 

regelverk. 

 

2. Prestationsgap, det vill säga ett gap mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig 

av revisorer att utföra och vad de upplevs utföra. Detta gap kan delas upp i två delar, 

dels bristfälliga standarder som motsvarar ett gap mellan den förväntade standard vid 

utförande av revisorernas arbetsuppgifter som väntas och uppfattas av samhället och 

revisorernas upplevda prestation. Men även bristfällig prestation som motsvarar ett gap 

mellan de arbetsuppgifter som man rimligen kan förväntas att en revisor har och 

revisorns faktiska arbetsuppgifter. (Porter, 1993) 

 

I Figur 4 illustreras förväntansgapets beståndsdelar. 

 

 

Figur 4. Förväntningsgapets beståndsdelar. Egen bearbetning, Porter, B. (1993) s. 50. 

Som bilden ovan illustrerar består förväntningsgapet av olika beståndsdelar, vilka är 

viktiga att förstå för att kunna identifiera möjliga åtgärder samt besvara dessa 

förväntningar i olika omfattning. 
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3.4 Faktorer som indikerar förväntningsgap 

Detta avsnitt redogör för de faktorer som påvisar förväntningsgap mellan ägare och 

revisor. 

 

Enligt Porter (1993) beror förväntningsgapet till 50 procent på brister i standarder och 

rekommendationer, 34 procent beror på intressenternas orimliga förväntningar på 

revisorn och 16 procent av förväntningsgapet uppstår på grund av intressenternas 

upplevda brister i revisorns arbete. Som nämnts tidigare kan skilda förväntningar 

förekomma, vilka inom revision kan uttryckas som olika faktorer vilka kan ge 

indikation på förväntningsgap. Mer specifikt kan följande faktorer ge upphov till 

förväntningsgap: 

 

Rättvisande bild. Med rättvisande bild avses att redovisningen ska ge en korrekt bild av 

företagets ställning och resultat (Nilsson, 2005). Detta återges även i ÅRL: 

 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat…” (ÅRL, 1995:1554, 2:3) 

 

Epstein och Geiger (1994) hävdar att uppkomsten av förväntningsgapet uppstår till följd 

av att intressenter saknar kunskap om innerbörden av en så kallad ” rättvisande bild”. 

Förklaringen ligger i att intressenternas och professionens uppfattning kolliderar. 

Intressenterna har en tendens att vilja utläsa mer av revisionen än vad professionen 

anser är rätt att kräva av revisorerna. (Shaikh och Talha, 2003) För att minska 

förväntningsgapet krävs det att man för intressenterna ger en ökad förståelse om 

begreppets innerbörd. Att lägga ner resurser på informering antingen genom att utbilda 

eller muntligt informera intressenterna, framför allt ägarna anses vara en av 

revisionsbyråernas prioriteringar (Epstein och Geiger, 1999). Enligt en studie gjord av 

Eliacik, Persson och Suomela (2006) vid Växjö Universitet fann de just indikationer på 

att detta stämde genom att de kunde urskilja att ett förväntningsgap kunde uppstå som 

en följd av ägarnas begränsade kunskap angående bland annat revisorns roll.  
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Garanti. Enligt Mcenroe och Martens (2001) stämmer inte aktieägarnas förväntningar 

överens med revisorns när det bland annat gäller avslöjanden, intern kontroll och 

bedrägerier, vilket ger utrymme för förväntningsgap. Aktieägarna förväntar sig att 

revisorn ska agera som ”allmänhetens vakthund”, vilket dock inte är en revisors uppgift. 

Revisorns uppgift är mer exakt att hitta felaktigheter men det finns ingen garanti för att 

revisorn gör det. Revisorn anser att hen endast kan ge en ”rimlig garanti” på att 

väsentliga fel och felaktig information upptäcks, medan aktieägare vill ha ”absolut 

garanti” för att den finansiella informationen stämmer och är korrekt. (Epstein och 

Geiger 1994)   

 

Orimliga krav. Ytterligare faktor till att förväntningsgap uppstår är att ägarna ställer 

orimliga krav på revisorn. Många ägare tror exempelvis att revisorn hinner betrakta allt 

och förstår inte att så inte är fallet utan att revisorn i många fall måste göra en 

bedömning kring vad som är mest relevant att granska. (Frank, Lowe och Smith, 2001) 

Mer kunniga användare antas lägga mindre ansvar på revisorerna än mindre kunniga 

användare, vilket innebär att ett större gap förekommer mellan revisorer och mindre 

kunniga användare (Monroe och Woodliff, 1994). 

 

Felaktigheter. Trots olika försök att minska risker förknippade med revision finns det 

alltid risker som kan uppkomma. Enligt Peecher, Schwartz och Solomon (2007) 

förekommer det alltid risker vid revision. Som exempel nämns revisionsrisk och 

upptäcktsrisk. Med revisionsrisk menas risken för att revisorn uttalar sig olämpligt när 

redovisningen är avsevärt felaktig och med upptäcktsrisk menas att det finns en risk att 

revisorn inte upptäcker felaktigheter som kan vara väsentliga. En revisor har dock inte 

möjligheten att beakta alla transaktioner i ett företag utan gör en egen bedömning av 

vilka delar granskningen ska fokusera på (FAR, 2006). Ändå tenderar intressenter, 

varibland ägare att tillskriva revisorer ett större ansvar för deras uppgifter än vad 

revisorerna själva vill kännas vid (Öhman, 2006). För att hantera detta kan revisorer 

göra en väsentlighetsbedömning som tas i uttryck i ett uppdragsbrev (Shaikh och Talha, 

2003). 
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Bedrägeri. Det finns en skillnad i uppfattningen om rollen som revisor har vid upptäckt 

av bedrägerier (Sidani, 2007; Siddiqui och Nasreen, 2004, Best, Buckby, och Tan, 

2001). Enligt Porter (1993) är revisorernas uppgift att upptäcka bedrägeri. Dock kan det 

konstateras att det finns ett förväntningsgap när det gäller i vilken utsträckning som 

bedrägerier ska upptäckas. Förväntningsgapets befintlighet kan även förklaras av att det 

för revisorerna kan vara svårt att förstå vilket ansvar som åligger dem vad det gäller att 

upptäcka, undersöka och förebygga bedrägeri. För att kunna minska förväntningarna på 

revisorerna gällande deras ansvar att upptäcka alla bedrägerier krävs det att ägarna inser 

att revisorerna varken kan eller är ansvariga för att upptäcka alla bedrägerier i ett 

företag. (Zikmund och O’Reilly-Allen, 2007) Det är enligt Grönbok (1996) inte 

revisorns huvudsakliga roll att förebygga eller avslöja bedrägerier, utan det är 

företagsledningen som bär huvudansvaret för avslöjande av bedrägerier, annan 

oredlighet och misstag.  

 

Oberoendet. Ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer i fråga om 

revisorernas oberoende har bevisats genom empiriska studier. Revisorernas möjligheter 

att arbeta opartiskt och självständigt uppfattas inte på samma sätt av intressenter och 

revisorer. Intressenterna har inte en sådan tilltro på revisorernas möjligheter att arbeta 

på detta sätt medan revisorerna själva anser att de rimligen borde ha det (Öhman, 2006).  

Ägare förväntar sig exempelvis att revisorn ska agera opartiskt i relation till bland annat 

styrelsen för att på så sätt säkerställa att revisorns bedömning är tillförlitlig och inte 

påverkad av styrelsen. Agerar inte revisorn enligt detta kommer ett förväntningsgap att 

uppstå mellan ägare och revisor. Intressenterna upplever även hot mot oberoendet som 

allvarligare än vad revisorerna gör (Beattie et al, 1999). Den största faran för att 

revisorer ska hamna i en beroendeställning uppkommer då en stor och lönsam klient är 

inblandad. För att undvika sådana situationer är revisorns oberoende lagstadgat: 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. (RevL 20 §) 

 

 



  
 

- 35 - 

 

Rapporteringen. Det har konstaterats att det finns ett förväntningsgap när det gäller 

revisionsberättelsen och den information som delas med omgivningen, där bland annat 

kortfattade och standardiserade revisionsberättelser skapar ett förväntningsgap mellan 

intressenter och revisorer (Monroe och Woodliff, 1994).  Vad gäller revisorerna tycks 

de granska sådan information som de behärskar relativt väl. Information som är 

historisk, hård och beslutsneutral till sin karaktär anses vara information som revisorn 

föredrar att granska. Men det är trots allt den framtidsorienterade och mjuka 

informationen som är relevant för ägare, investerare samt kreditgivare när de ska fatta 

beslut. (Öhman, 2006)  

 

Fortlevnad. Revisorns prestationer och i synnerhet revisorns förmåga att bedöma 

företags möjlighet till framtida fortlevnad är av stor vikt för bland annat intressenter då 

revisorns svagheter inom denna bedömning kan leda till påtagliga ekonomiska förluster 

om inte revisorerna slår larm i tid. Intressenter har därför relativt högt ställda 

förväntningar på revisorer och de visar sin besvikelse när de av olika anledningar inte 

finner att revisorerna inriktar sig på ”rätt saker” (Öhman, 2006).  

 

Revisorn ska granska ett företag men samtidigt inte agera eller uttrycka sig på ett sätt 

som skadar företaget, vilket sätter revisorn i en utsatt position. Ett uttalande om företags 

fortlevnad är en bedömningsfråga och innebär konsekvenser för både revisorn och 

företagets ekonomiska framtid, därför väljer revisorn att vara försiktig och säker innan 

ett uttalande ges om företagets fortlevnad (Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005) 
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3.5 Faktorer som påverkar valet av revision 

För att påvisa vikten av revision har vi valt att beskriva och förklara ett antal av de 

faktorer som anses påverka valet om att fortsätta anlita revisor eller inte.  

 

I Sverige var alla aktiebolag under närmare två decennier tvingade att ha en kvalificerad 

revisor. I början av 2000-talet började dock revisionsplikten att ifrågasättas vilket 

närmre bestämt år 2010 avskaffades. Det huvudsakliga skälet till denna lagförändring 

var kostnadsbesparingen. (Thorell och Norberg 2005)  

 

Företag som understiger gränsvärdena (balansomslutning 1,5 miljoner kronor, 

nettoomsättning 3 miljoner kronor, antal anställda 3) har rätt till att överväga om 

företaget ska revideras eller inte. Baserat på siffror från år 2008 fanns det cirka 250 000 

aktiebolag som år 2010 har rätten att välja om de i fortsättningen vill ha revision eller 

inte. (SOU 2008:32)  

 

Ekonomisk information är särskilt viktig för företagens ägare och potentiella ägare när 

beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier eller andelar i företaget ska tas 

(Regeringens proposition 2009/10:204). Det är en viktig källa när de ska avgöra hur 

bolaget skötts (Thorell och Norberg 2005). För de ägare som inte har ett inflytande i 

bolaget kan avsaknaden av en revisor ge sämre möjligheter till insyn. Därför kan 

revisionspliktens avskaffande ha negativa konsekvenser för ägare. Det är dock mer 

sannolikt att fåmansföretag, det vill säga företag med en eller fåtal ägare väljer bort 

revisionen. (Regeringens proposition 2009/10:204) Ägarna i dessa företag är som regel 

mer engagerade i bolagets verksamhet och har på så sätt full insyn i bolagets 

räkenskaper och förvaltning (Regeringens proposition 2009/10:204; FAR, 2006). 

 

År 2011 blev det första året för redan aktiva aktiebolag som har kalenderår som 

räkenskapsår att utnyttja denna rätt att avskaffa revision. (SFS 2010:834) Trots denna 

rätt som omfattade cirka 250 000 företag, har många småföretag valt att fortsätta med 

revision (FAR). Förklaringen kan ligga i olika antaganden om varför företag ändå väljer 

att fortsätta med revision. Enligt DiMaggio och Powell (1983) kommer exempelvis 

företag som är osäkra på hur de ska agera eller om de gör rätt att imitera andra mer 
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framgångsrika företag. Ett agerande enligt detta kallas inom institutionell teori för 

isomorfism och leder till att reformer och innovationer kan spridas. Isomorfism sker 

genom tre mekanismer, nämligen: 1) tvingande isomorfis som härrör från politiskt 

inflytande och legitimitet, 2) härmande isomorfism, som sker till följd av reaktioner på 

osäkerhet, och 3) normativ isomorfism, vilken förknippas med professionalisering. 

(DiMaggio och Powell, 1983)  

 

Enligt lag skulle alla Sveriges aktiebolag ha en revisor som granskade företaget, detta 

beslut kom från en högre instans och medförde en tvingad isomorfism för samtliga 

företag. När revisionsplikten avskaffades skapades ett utrymme för härmande isomorfis 

gällande fortsatt val av revision för första gången för de aktiebolag som omfattades av 

valmöjligheten. Anledningen till att härmande isomorfis förekommer bland företag är 

enligt DiMaggio och Powell (1983) på grund av osäkerheten. Härmande isomorfism 

kan för företag vara fördelaktigt ur två synvinklar. Den första är möjliga 

konkurrensfördelar. Företag som imiterar andra företag med konkurrensfördelar kan öka 

sina egna chanser till konkurrensfördelar. Dessutom kan problem som uppstår lösas mer 

effektivt då andra företag stött på liknande problem. En annan fördel med härmande 

isomorfis kan vara att det skapar legitimitet för företaget. (DiMaggio och Powell, 1983). 

Företag söker effektivitet men också legitimitet. Det ställs vissa krav på företag som 

företagen bör uppfylla för att samhället ska uppfatta de som legitima. Genom legitimitet 

kan effektivitet uppnås och det kan därför bli effektivt för företagen att arbeta aktivt för 

att skaffa sig legitimitet. Den institutionella omgivningen kan ge påtryckningar som 

leder till att företag alltmer liknar varandra. (Meyer och Rowan, 1977) Härmande 

isomorfis kan vara den förklarande mekanismen till varför nystartade företag väljer att 

fortsätta med revision. Detta då det flödar en större osäkerhet hos dessa företag. 

 

Utbildning är en sorts normativ isomorfism, där personer med samma/liknande 

utbildning tenderar att agera och uppföra sig på liknande sätt (DiMaggio och Powell, 

1983). Precis som för företag kan tvingande isomorfis finnas inom yrken, vilket kan 

förklara varför personer med samma eller liknande utbildning tenderar att agera 

normativt. Därför kan en persons utbildning antas vara av betydelse när val om revision 
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finns och vara en förklarande faktor till varför vissa företag väljer att ha revisor och 

andra inte.  

 

Valet om att låta sig revideras kan förutom med hjälp av isomorfism även förklaras av 

mer specifika faktorer som nedan beskrivs och påverkar ägarnas val: 

 

Kvalitet. Revisorns kompetens kan vara avgörande för valet om fortsatt revision. Det är 

dock orimligt att förvänta sig att revisorn ska göra bedömningar i frågor som ligger 

utanför hens kompetensområde, men samtidigt bör revisorerna kunna acceptera att deras 

ansvarsområde kommer att växa i takt med att allmänhetens förväntningar på dem blir 

större (Grönbok, 1996). 

 

Det ställs krav på att revisorer ska besitta en hög kompetensnivå för att kunna ha ansvar 

för den lagstadgade revisionen. En revisor måste därför vara en ytterst kompetent 

yrkesman. Det finns dock skilda uppfattningar kring revisorns kompetens, där det bara 

inom EU finns skilda uppfattningar kring en revisors utbildningsnivå och vilka kurser 

som ska ingå i dennes utbildningsplan. I syfte att minska detta problem kring revisorns 

kompetens har det därför skett harmonisering på området. Trots detta förekommer det 

fortfarande väsentliga skillnader kring uppfattningen om revisorns kompetens. 

(Grönbok, 1996) 

 

Kostnad och nytta. Enligt kostnads- och nyttoteorin är det vanligt att företag inför alla 

beslut gör en övervägning kring den kostnad en specifik tjänst orsakar jämfört med den 

nytta tjänsten genererar. I teorin innebär det att om kostnaden för en revisor anses 

överstiga nyttan av revisionen kommer företag med valmöjlighet att välja bort revision, 

likaså är det i det omvända fallet, det vill säga då nyttan överstiger kostnaden kommer 

företag att fortsätta anlita revisor (Thorell och Norberg, 2005). Collis et al. (2004) fann i 

sin undersökning att småföretag väljer revision då de anser att det förbättrar den interna 

kvalitén, det vill säga ju högre uppfattning de har att revision förbättrar kvalitet desto 

troligare är det att man har revisor.  
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Enligt en uppsats, skriven vid Linköping universitet av Hellgren och Skoogh (2011), 

visade resultaten på att aktiebolag som tänker avstå från revision, finner i mycket större 

utsträckning än de som tänker fortsätta med revision, att kostnaden är belastande. Det 

finns även de som hävdar att bolag som väljer att ha kvar sin revisor inte anser att det 

finns mycket pengar att spara på att välja bort revisorn (SOU 2008:32). Thorell och 

Norberg (2005) uppskattar att den genomsnittliga revisionskostnaden för små bolag i 

Sverige ligger på 10 000 kronor.  

 

Kön. Enligt Du Rietz och Henrekson (2000) är kvinnliga företagare till skillnad från 

manliga företagare mindre benägna att äga flera bolag, de är även mindre angelägna att 

expandera. Enligt dessa handlingsmönster utstrålar kvinnliga företagare en högre grad 

av försiktighet vilket kan vara en anledning till att just kvinnliga företagare i större 

utsträckning väljer att anlita revisor.  

 

Branschtillhörighet. I Sverige finns det bevis för att det i vissa branscher förekommer 

högre ekonomisk brottslighet (Skatteverket, 2008). I en studie gjord av Magnusson och 

Wikström (1992) visade resultat på att det i 30 procent av fallen förekom misstankar om 

ekonomisk brottslighet. De branscher som studien omfattade var bilreparations-, städ-, 

måleri-, fastighetsförvaltnings-, restaurang-, taxi- samt åkeribranschen. Med 

utgångspunkt från denna studie är det inte ovanligt att företagare som är verksamma i de 

utsatta branscherna väljer att anlita revisor för att på så sätt kvalitetssäkra.  

 

Behov. En av de avgörande faktorerna till att företagare antingen väljer att avskaffa eller 

fortsätta med revision är behovet av rådgivning vad gäller skattefrågor, löpande 

bokföring samt bokslut och årsredovisning. Är behovet stort kommer företag att 

fortsätta med revision och tvärtom, om behovet är litet kommer det att resultera i att 

företaget slopar revisionen. (De Ruyter och Wetzels, 1999)  

 

Relation. Ytterligare en faktor som påverkar valet om fortsatt revision är relationen till 

revisorn. Även här hävdar De Ruyter och Wetzels (1999) att om faktorer så som 

gemensamma värderingar, engagemang, kommunikation, förtroende, respekt samt 
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yrkeskompetens är positivt laddade kommer ägaren att fortsätta med revision i 

jämförelse med om faktorerna är negativt laddade. (De Ruyter och Wetzels, 1999)  

 

Ägarstruktur. Sett ur ett agentteoretiskt perspektiv, kan det finnas incitament som leder 

till att ägare väljer revision. Dessa incitament kan vara i form av agentkostnader som 

uppstår till följd av separation mellan ägande och kontroll (Fama, 1980). Enligt Famas 

(1980) resonemang borde det därför inte heller existera några agentkostnader då en 

person inom ett företag både är ägare och ledare. Enligt Collis et al. (2004) är 

sannolikheten högre att man har revision då ett agentförhållande existerar.  

 

Utbildning. Enligt Collis et al. (2004) är sannolikheten högre att ledningen väljer 

revision då kunskaper och fördelarna med revision är högre. I mindre företag är oftast 

kompetensnivån inom redovisningsfrågor relativt låg vilket ökar sannolikheten att dessa 

väljer externa redovisare och rådgivare (Svanström, 2004). Broman, Jönsson och 

Möllers (2005) studie visar att företag som har en anställd ekonom som är högutbildad 

generellt sett är mer positiva till revision än de som har lågutbildade ekonomer.  

 

Skuldsatta företag. Broman, Jönsson och Möller (2005) fann att företag med lån anser 

att leverantörens, kundens och samhällets betydelse är viktigare än företag som är 

skuldfria. Av denna anledning kommer skuldsatta företag låta sig revideras i större 

utsträckning och inte bara för att det är en plikt. Företag med lån anser alltså att det blir 

lättare att få krediter om de underkastar sig revisionen (Broman, Jönsson och Möller, 

2005).  

 

Kreditgivare. Thorell och Norberg (2005) hävdar att kreditgivaren för många 

småföretag är den största och viktigaste intressenten. Collis (2003) fann i sin 

undersökning att banker är den huvudsakliga finansieringskällan för små företag vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (COSH och Hughes, 2000; Bank of England, 

2003 refererade av Collis, 2003). Banker har dessutom en positiv inställning till företag 

som väljer att ha revisor (Thorell och Norberg, 2005). 
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Skatteverket. Enligt ett uttalande som Skatteverket gjort hävdade de att det i takt med 

revisionspliktens avskaffande kommer vara i behov av att utöka sina kontroller främst 

när det gäller företag som väljer bort revision, detta för att kvalitetssäkra den 

ekonomiska informationen som anges av dessa företag. (SOU, 2008:32) Svanström 

(2008) menar att Skatteverkets agerande kommer att resultera i att fler företag trots 

valmöjligheten väljer att behålla revision. Mikroföretag är den grupp av företag som står 

för majoriteten av skattefelen. Det är just dessa som står inför valmöjligheten att 

antingen fortsätta eller slopa revisionen (Skatteverket, 2010), vilket kan vara 

förklaringen till att Skatteverket är i behov av att utöka sina kontroller. Blomberg och 

Josephson (2011) fann att företag som anser att revisionen minskar skattekontroller, 

kommer mer sannolikt att välja revision.  

 

Kunder och leverantörer.  För att kunder och leverantörer lättare ska kunna bedöma 

företagets förmåga att betala levererade respektive beställda varor, krävs det 

information om företaget. Information om företag klassas som säkrare om en revisor har 

granskat dem (SOU, 2008). Med utgångspunkt från intressentteorin tenderar företag att 

tillmötesgå intressenter som påverkar företagets fortsatta överlevnad. Detta betyder att 

intressenternas betydelse för företaget kommer att vara av stor vikt (Deegan och 

Unerman, 2006), är intressenterna inte så viktiga för företagets överlevnad kommer 

företag inte i lika utsträckning att rätta sig efter dessa intressenter.   
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3.6 Incitament till informationssökning 

I detta avsnitt avser vi att förklara under vilka grunder vi skapat oss den tes vi 

undersöker. Denna grund kommer att sättas i relation till de faktorer inom vilka 

förväntningsgap kan uppstå som skapar förväntningsgapet för att på så sätt föra ett 

resonemang kring vilka faktorer som kan tänkas bli mindre påtagliga för ägare i 

företag utan revisionsplikt. Dessutom kommer vi att beakta faktorerna som påverkar 

valet av fortsatt revision för att på så sätt identifiera möjliga bakomliggande faktorer 

till skillnader i förväntningsgapets storlek vilka sedan i viss utsträckning jämförs i 

relation till vår grund för den tes vi har.  

 

En av de vanligaste teorierna inom ekonomi är agentteorin. Denna teori utgår från att 

det finns principaler vilka agerar som uppdragsgivare och agenter som tar på sig 

principalernas uppdrag, det vill säga uppdragstagare. (Jensen och Meckling, 1976) 

Enligt agentteorin agerar människor nyttomaximerande, där de ser till sitt eget bästa och 

inte till företagets. Detta skapar problem för principalen vilket bland annat kan 

reduceras genom kontrakt (Fama, 1980). Principal i ett mindre företag kan vara vem 

som helst som är främmande för styrningen av företaget (Collis, 2003) Med hänsyn till 

detta anses inte ägare i mindre företag vara en så kallad principal med 

informationsasymmetri. I vår uppsats kommer fokus läggas på små aktiebolag och det 

blir därför för vår del inte aktuellt att fördjupa oss i principal - agent förhållandet. I små 

företag är ägarna i stor utsträckning själva involverade i verksamheten och det finns i 

många fall inte några sådana förhållanden. Således ligger förklaringen till varför denna 

teori i vårt fall inte är aktuell i att agentteorins förhållningssätt till parterna ägare – 

revisor syftar till att minska informationsasymmetrin inom förtaget till följd av 

separation mellan ägande och kontroll. Studien syftar till att undersöka huruvida 

valmöjlighet skapar incitament till informationssökning, och vilken effekt 

informationssökning i sig har på förväntningsgapet. 

3.6.1 Informationsbeteende och beslutsfattande 

 

Enligt Schwartz (2004) har val ett laddat värde, det ger människor frihet och 

självbestämmande som är viktiga för ens välbefinnande. Valfriheten ger människor 
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möjlighet att få det de behöver och vill ha i livet. Var och en har möjlighet att söka 

exakt de saker och aktiviteter som bäst tillfredställer personens egna preferenser inom 

ramarna för hans eller hennes ekonomiska tillgångar. (Schwartz, 2004)  

 

Idag finns det mycket valmöjligheter i världen jämfört med för bara några år sedan. Allt 

från livsmedelprodukter till avancerad teknik och tjänster. Innan beslut tas ställs man 

dock inför valet av att välja att samla information för att utvärdera olika alternativ. 

Informationsinsamlig sker på olika sätt, exempelvis genom Internet, rekommendationer 

från försäljare och vänner men även baserat på tidigare upplevelse och erfarenheter. 

(Schwartz, 2004) 

 

Antalet alternativ att välja mellan ger upphov till olika informationsprocesser. När en 

individ har för många alternativ att välja mellan kommer denne inte kunna sätta sig in i 

alla alternativen, jämfört med om individen istället bara har två alternativ att välja 

mellan. Med all sannolikhet kommer individen att ställa alternativen mot varandra och 

jämföra dem för att skapa sig en bild av vilket alternativ som tillfredställer dennes 

behov bäst. (Parker och Schrift, 2011) Enligt en studie som Parker och Schrift (2011) 

redogör för, kommer information att bearbetas i högre utsträckning i de situationer där 

fler alternativ finns att välja mellan. Att bearbeta information vid valmöjlighet mellan 

olika alternativ överensstämmer med vårt antagande om att människor med 

valmöjligheten kring fortsatt revision antas ha fler incitament till informationssökning 

än de som tvingas ha revision. 

 

Den nationalekonomiska synen på människan är att människan är en rationell varelse 

som maximerar sin nytta genom att väga alla befintliga alternativ mot varandra för att 

sedan kunna välja det bästa alternativet. Personer som agerar enligt detta kallas för 

maximerare. (March och Simon, 1958) Maximerare är personer som måste försäkra sig 

om att alla köp eller beslut är de bästa de kunde ha gjort. För att kunna försäkra sig om 

att det bästa alternativet har valts, krävs det att alla alternativ har tagits i beaktan. 

(Schwartz, 2004) Därför är information av stor vikt då rationella beslut ska tas. 

Människan har dock endast en begränsad tillgång till information samt att de bara har en 

begränsad förmåga att hantera all den information som finns tillgänglig. (March och 
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Simon, 1958) I komplexa situationer kan alltså eftersträvan efter det bästa alternativet 

vara omöjlig och därför kan människan istället välja ett godtagbart alternativ, det vill 

säga inte det bästa alternativet (Sjöstrand, 1987; March och Simon, 1958). Personer som 

istället väljer ett godtagbart alternativ kallas enligt March och Simon (1958) för 

satisfierare. Vilket beslut som tas beror alltså på människan. (March och Simon, 1958) 

 

En förklaring till att man inte ständigt kan vara en maximerare kan ha att göra med 

personliga intressen. Därför kan exempelvis människor i vissa situationer agera som 

maximerare och i andra situationer som satisfierare. Det går dock att konstatera att 

maximerare strävar efter att hitta all information om det bästa alternativet, där mycket 

tid och ansträngning läggs på sökandet. Maximerare läser etiketter, konsumenttidningar 

och prövar nya produkter etcetera.  

 

Enligt Schwartz (2004) kan valmöjligheter skapa maximerare, vilket då skulle betyda 

att i samhällen där valmöjligheterna är mindre utbredda finns det färre maximerare till 

skillnad från samhällen där det finns gott om valmöjligheter. Utifrån detta kan man 

tänka sig att revisionspliktens avskaffande har skapat utrymme för ägare i företag utan 

revisionsplikt att mer agera som maximerare. Ägare kommer med andra ord att söka 

information om revision, vilka tjänster och garantier de får för att försäkra sig om att de 

väljer det bästa alternativet. 

 

Enligt Jönsson och Rehman (2000) kommer människor att söka information om något 

som de upplever som viktigt. Upplever de istället att något inte är viktigt kommer de 

således inte att bekymra sig med att söka information. Då ägare i småföretag i många 

fall är aktiva i företaget kan de tänkas vara måna om företaget i större utsträckning än 

en inaktiv ägare i större företag. Detta kan med utgångspunkt från Jönsson och Rehman 

(2000) vara en ytterligare förklaring till varför just dessa kan tänkas söka information. 

Ju mindre ett företag är desto mer aktiv är ägaren och har således mer kontroll över sitt 

företag. Det är inte svårt att tänka sig att ju mer aktiv en ägare är i ett företag desto mer 

mån är den om företagets välbefinnande, till skillnad från spritt ägande som vanligtvis 

inte kännetecknas av ett aktivt ägande (Bolagsstyrningen, 2010). Som nämnts tidigare är 

vår tes att förväntningsgap mellan ägare och revisor är mindre i företag utan 
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revisionsplikt än i företag med revisionsplikt. Detta med utgångspunkt från att 

människor med valmöjlighet med all sannolikhet kommer att vara mer informerade än 

människor utan valmöjlighet, då de enligt March och Simon (1958) och Schwartz 

(2004) vill försäkra sig om att de gör ett bra val, vilket kommer att resultera i att 

förväntningsgapet sjunker i och med att förväntningarna blir mer realistiska (Ojasalo, 

2001). 

 

Enligt Kepner och Tregoe (1985) är det mest optimala att ta hjälp av en så kallad 

beslutsanalys vid val. Beslutsanalysen är en systematisk metod som är baserad på de 

tankemönster människor använder när de gör sina val. Metoden visar hur man vid val 

bör använda tillgänglig information, lägga ner vikt på de viktiga detaljerna samt 

undvika osäkerheter. De hävdar även att ett alternativ utan fakta som grund inte bör 

förkastas. Denna metod är enkelt uttryckt motsatsen till att först välja en åtgärd för 

sedan ge de förutsättningar som försvarar den. Kepner och Tregoe (1985) hävdar att 

man inför ett beslut bör utnyttja all tillgänglig information vid en valsituation, men att 

det trots detta kommer att förekomma misslyckande i och med mänskliga brister och 

den vanliga ofullständigheten i tillgänglig information (Simon, 1997). Denna teori som 

Kepner och Tregoe (1985) redogör för är jämförbara med vårt antagande om att de som 

har en valmöjlighet, kan tänkas ha mer information. Det faller naturligt att tänka att 

människor som har en möjlighet att välja mellan Alternativ A och Alternativ B ofta 

tillgodogör sig information om båda alternativen innan de fattar ett beslut (Kepner och 

Tregoe, 1985), vilket betyder att deras förväntningar på de olika alternativen kommer 

att begränsas utifrån den information de har tillgång till. Människor som istället endast 

har ett alternativ att tillgå kan tänkas ha mindre motiv till att söka information om 

alternativet, vilket kan leda till att de har större förväntningar i relation till dem som har 

valmöjlighet. Det finns dessutom forskning som hävdar att förväntningsgapet är lägre 

mellan informerade användare och revisorer än mellan naiva användare av revisionen 

(Porter, 1993; Monroe och Woodliff, 1994). Med detta sagt kan alltså förväntningsgapet 

tänkas bli större för företag som inte har någon möjlighet att välja mellan att ha revisor 

eller inte, än de företag som har en valmöjlighet. Just för att de företag som måste bli 

reviderade inte har samma motiv till att skaffa information om vad revision egentligen 

innebär. 
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Tidsaspekten i informationssökning 

 

Vi påstår att valmöjligheten kommer att vara ett incitament till att företagare utan 

revisionsplikt söker sig till information kring vad revision innebär. Detta kan förklaras 

av Schwartz (2004) resonemang om att valmöjligheter skapar maximerare som söker 

information om de olika alternativen för att på så sätt försäkrar sig om att de beslut som 

fattas är de bästa. Dessutom visar ett flertal studier att tillgängligheten på information 

påverkar det slutliga beslutet hos konsumenten (Mazis et al. 1981). Idag är 

möjligheterna till information i princip obegränsade, då information blivit allt mer 

lättillgänglig.  

 

Företagare som istället inte erbjuds någon valmöjlighet kommer enligt ovanstående 

resonemang inte ha samma incitament till att söka information kring revisionens 

innebörd. Men de har istället incitament i form av kostnaden för den obligatoriska 

revisionen. Utifrån denna förutsättning kan man tänka sig att denna typ av företagare till 

en början inte kommer att ha incitament att söka information då det kan ta en tid innan 

företagaren inser att hens förväntningar av revisionstjänsten inte motsvarar de utfall som 

revisorn genererar. I och med att företagaren har en kostnad för tjänsten kommer alltså 

denne att ha incitament att söka sig till information. På så sätt anser vi att även 

tidsaspekten är en avgörande och förklarande faktor till varför förväntningsgapet kan 

anses vara lägre i företag utan revisionsplikt. Det vill säga tidfördröjningen i 

informationssökningen kommer att ge om inget annat ett marginellt utslag på 

förväntningsgapet mellan företag med och utan revisionsplikt. Med andra ord kommer 

förväntningsgapet trots informationssökningen alltid vara lägre i företag utan 

revisionsplikt, av den orsaken att tidsfördröjningen i informationssökningen hos nya 

företag med revisionsplikt kommer att orsaka ett bestående förväntningsgap i och med 

att det ständigt startas nya företag.  

 

Man skulle även kunna tänka sig att avsikten med behållandet av revisor även den 

spelar roll. Om företaget har ett större behov av att skapa legitimitet kan 
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informationssökning kring revision tänkas vara mindre betydelsefull än för de företag 

som har högre behov av intern styrning.  

 

Det som driver ägarna att söka information kan sammanfattas i följande figurer: 

    

 

 

 

Figur 5.  Ägarnas incitament till informationssökning. 

 

 

 Informationssökning sker  Litet förväntningsgap 

             

  

 

        Tid 
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      Tid 

Figur 6. Tidsaspekten i informationssökningen. 

Vi anser alltså enligt figuren ovan att tidsaspekten i informationssökning kommer att 

bidra till ett lägre förväntningsgap för företag utan revisionsplikt. Företag utan 

revisionsplikt kommer vid ett tidigare stadium att uppleva lägre förväntningsgap än 
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 Företag utan revisionsplikt:  Valmöjligheten 
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företag med revisionsplikt, detta då informationssökning sker vid ett tidigare tillfälle. 

Den bakomliggande orsaken till att man söker information vid ett tidigare stadium är 

just valmöjligheten som motiverar företaget.  

 

Exempel 1  

Man kan även tänka sig ett annat scenario, nämligen när en städerska anställs av en 

högre uppsatt chef (chef B) än den lokala chefen (chef A) där anställningen gäller. I 

detta fall kommer chef A inte att ha incitament till att söka information kring 

anställningens omfattning i och med att chef B är den ansvarige för anställningar och 

chef A antas lita på chef B. Detta kan leda till att chef A kan ha uppfattningen att 

städerskans arbetsuppgifter, exempelvis omfattar dammning. I detta fall uppstår en 

förväntan att det skall vara dammat. I de fall då städerskan dag efter dag torkar golv och 

tömmer sopor utan att damma kommer det alltså att uppstå ett förväntningsgap, vilket 

kan tänkas ge chefen A incitament att ta reda på vad kontraktet omfattar, dels på grund 

av uppkomsten av gapet men även på grund av kostnaden man har som i detta fall inte 

stämmer överens med den nytta man tänkt sig. Detta exempel kan tyda på hur 

uttryckliga förväntningar enligt Ojasalo (2001) kan förekomma, och skapa ett gap då 

chef A förväntade sig att städerskan skulle damma. Denna typ av tjänst vid anlitande av 

en städerska kan antas vara så självklar att de inte uttrycktes öppet, vilket i exemplet 

skapade ett uttryckligt förväntningsgap hos chef A.  

Tradition och Ålder 

En tanke som skulle kunna tänkas strida mot vår tes är frågan om tradition, i den 

mening att ett (äldre) företag som alltid haft revisor kommer troligtvis att fortsätta med 

det trots revisionspliktens avskaffande. I detta avseende kommer valmöjligheten inte ha 

någon inverkan på förväntningsgapet i och med att incitamenten till 

informationssökandet inte blir så påtagliga, då traditionen tar överstyr. Detta skulle 

resultera i att valmöjligheten inte genererar bättre förståelse för revisionens innerbörd 

och vi befinner oss i en situation där förväntningsgapet mellan företag med och utan 

revisionsplikt är detsamma. Vad som då enligt vår mening är viktigt att påpeka är att 

nystartade företag som per definition uppfyller de krav som krävs för att slopa 

revisionen inte befinner sig in en situation där tradition skulle kunna vara en avgörande 
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faktor till att man väljer revision just för att man i ett nystartat företag inte har hunnit 

skapa traditioner. Detta betyder att vår hypotes om att förväntningsgapet är lägre i 

företag utan revisionsplikt fortfarande är applicerbar, dock kanske i mindre 

utsträckning. 

Ålder Företag med revisionsplikt Företag utan revisionsplikt 

 

Äldre företag     

 

Nystartade företag 

 

Summa      

Förväntningsgap     

Figur 7. Skillnader i förväntningsgapet. 

 

Vad figuren ovan illustrerar är förhållandet mellan förväntningsgapets storlek och 

företagens ålder utifrån en traditionsaspekt.  Som vi ser kommer äldre företag med 

revisionsplikt att ha ett visst förväntningsgap (1). Äldre företag utan revisionsplikt (2) 

kommer enligt vårt resonemang trots revisionspliktens avskaffande att välja revision, då 

vi ser på tradition som något, som vi alltid gjort och för att slippa osäkerheten som 

avskaffandet av revision medför tros företag välja fortsatt revision. Enligt institutionell 

teori kommer företag som känner osäkerhet att härma andra framgångsrika företag 

vilket även skulle kunna förklara varför dessa företag väljer att ha fortsatt revision. 

Incitamenten till informationsinsamlingen försvinner i princip i detta avseende, vilket 

betyder att trots valmöjligheten kommer förväntningsgapet att vara oförändrat i relation 

till företag med revisionsplikt. När det gäller nystartade företag med revisionsplikt (3) 

kommer förväntningsgapet att vara det samma som i fall 1 då plikten minimerar 

incitamenten till informationssökningen. När det gäller nystartade företag utan 

5 6 

1 2 

3 4 
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revisionsplikt (4) har dessa enligt vår mening inte hunnit skapa traditioner och har 

istället på grund av valmöjligheten incitament att tillgodogöra sig information kring 

revisionens innebörd. Av denna anledning anser vi att förväntningarna på revisionen 

och revisorn i detta fall kommer vara mer lika revisionen och revisorns faktiska 

uppgifter. Således kommer förväntningsgapet i fall 4 att vara som minst, vilket i 

slutändan resulterar i att förväntningsgapet sammantaget för företag utan revisionsplikt 

(6) blir lägre än för företag med revisionsplikt (5). 

3.6.2 Återkoppling till olika faktorer  

 

Enligt Monroe och Woodliff (1994), Shaik och Talha (2003) med flera leder 

information till ett minskat förväntningsgap. Ju mer information och kunskap ägaren har 

desto större är sannolikheten att de lägger mindre ansvar på revisorn som är baserade på 

exempelvis orimliga förväntningar (Ojasalo, 2001). 

 

I de kommande tabellerna redovisas våra resonemang kring faktorerna som indikerar ett 

förväntningsgap med hänsyn till information, Tabell 1. I Tabell 2 behandlar vi 

faktorerna till fortsatt val av revision. Genom att föra resonemang kring dem kommer vi 

fram till vilka av dessa faktorer som kommer att beaktas i vår undersökning. I Tabell 3 

redogör vi för de aspekter vi allmänt fann intressanta att beakta. Dessa kommer i viss 

utsträckning att kopplas till vårt syfte, men det syftar främst till att ge oss en allmän bild 

av respondenters uppfattning kring revisorns kompetens samt informationens betydelse. 
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Tabell 1. Faktorer inom vilka förväntningsgap kan uppstå. 

Faktorer Förklaring 

Rättvisande bild Ägare utan revisionsplikt kan ha ett lägre förväntningsgap, med hänsyn 

till tidigare teorier kring informering av den simpla anledningen att de 

tillgodogjort sig information om revisorns roll och uppgifter i och med 

valmöjligheten. 

Garanti och 

felaktigheter 

Problematiken med rimlig respektive absolut garanti kan enligt vår 

mening tänkas minska i fallet med ägare i företag utan revisionsplikt. 

Detta då incitamenten till informationsökning kan antas bidra till att 

ägaren får en större förståelse kring revisorns förmåga att upptäcka 

samtliga fel i företaget samt orimligheten att granska hela företaget.  

Orimliga krav Förväntningarna kan reduceras för ägare i företag utan revisionsplikt i 

och med att incitamenten till informationsinsamling kring revisorns 

uppgift finns. Ägare i dessa företag kommer att få kunskaper om vad 

revision innebär, vilket kommer att bidra till att förväntningarna 

begränsas och gapet reduceras av den enkla anledningen att ju mer 

kunskap ägarna har, desto mindre förväntar de sig av revisorn.  

Bedrägeri Förväntningsgapet gällande bedrägeri kommer att vara lägre i företag 

utan revisionsplikt. Detta för att dessa företag informerar sig om 

revisorns arbetsuppgifter och orimligheten att förvänta sig att revisorn 

ska upptäcka alla bedrägerier. 

Oberoendet När revisorn inte agerar opartiska i relation till ägaren kommer ett 

förväntningsgap att uppstå. Enligt vårt resonemang kommer 

förväntningarna på revisorns oberoende att vara detsamma trots 

informationssökningen. 

Rapportering För ägarens del kan det tänkas att den framtidsorienterade och mjuka 

informationen är av större vikt då denna typ av information kan indikera 

företagets framtida utveckling och lönsamhet. När revisorer hanterar 

den information de behärskar bäst (hårda objekt) uppstår det enligt vårt 

resonemang ett gap mellan ägarens förväntningar och revisorns 

agerande. Rapporteringen kommer trots detta inte att vara en faktor som 



  
 

- 52 - 

 

påverkas av huruvida företaget har revisionsplikt eller inte. 

Informationssökning som företag utan revisionsplikt kan tänkas göra 

kommer enligt oss inte att påverka förväntningsgapets storlek vad gäller 

rapporteringens innehåll.  
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Tabell 2. Faktorer som kan förklara skillnader i förväntningsgap. 

Faktorer Förklaring 

Kön Enligt Jonnergård och Stafsudd (2009) anses kvinnliga revisorer vara 

mer noga men även bättre på att bearbeta information än män (Du 

Rietz och Henrekson, 2000). Utifrån denna aspekt kan det vara rimligt 

att anta att även kvinnliga ägare i högre utsträckning vill ha kontroll 

och därför även söker sig till information vid en valmöjlighet. Kvinnor 

tenderar att, enligt Helgensen (1995) placera sig i organisationens mitt 

snarare än på topp vilket även kan vara en förklaring till varför de 

tenderar att blanda in flera personer i en beslutsprocess och därmed 

även kan tänkas ha mer information. Tendensen till 

informationssökandet kan även förklaras av att kvinnor i många fall är 

mer försiktiga än män. Med hänsyn till detta antar vi att det finns ett 

lägre förväntningsgap hos kvinnliga ägare då de antas leta mer 

information innan de verkligen tar ett beslut.   

Branschtillhörighet Utifrån Blomberg och Josephson (2011) förväntar sig företag att inte 

bli granskade av skatteverket då de anlitar revisor. Företag som blir 

granskade av Skatteverket trots att de revideras kan uppleva ett gap 

vilket inte har en direkt anknytning till någon form av 

informationssökning. Detta betyder att denna typ av gap kommer att 

vara detsamma i företag med respektive utan revisionsplikt trots 

informationssökning. Då detta gap inte avser uppsatsens syfte kommer 

inte hänsyn tas till denna faktor vid undersökningen. 

Behov Företag med större behov av revisorn och revision kan även antas ha 

mer förväntningar på revisorn tillskillnad från företag med mindre 

behov. Dessa företag kommer alltså i takt med sina behov skapa 

förväntningar på revisorn.  

Relation Ägare med god relation till revisorn kan trots informationssökning 

förvänta sig att revisorn ska agera mindre oberoende än vad som enligt 

lag är tillåtet. Informationssökning kommer dock inte vara en faktor till 

att företag utan och med revisionsplikt har skillnader i 

förväntningsgapet. 

Ägarstruktur Årsredovisningen och revisionen i små bolag har som regel inte så stor 
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betydelse för ägare, det vill säga är man ensam ägare fattas beslut om 

kapitalinsatser på annan information. Detta gäller även för bolag med 

flera ägare som är verksamma i bolaget (Thorell och Norberg, 2005). 

Man kan förvänta sig att spridda ägare inte har incitament att ta reda på 

revisorns uppgifter vilket då skulle kunna skapa ett förväntningsgap. 

Vår studie omfattar endast småföretag med högst 20 anställda, en 

jämförelse mellan spritt och koncentrerat ägande kommer inte att 

beaktas och därför kommer ägarstrukturen inte vara relevant för vår del 

att undersöka.           

Utbildning Valet om att fortsätta anlita revisor kan även möjligtvis påverkas av 

den kunskap ägaren har. I de fall ägaren har kunskap eller är utbildad 

inom ekonomi kan man tänka sig att valet blir att avstå då man inte 

känner ett behov av revision. I företag där ägaren inte är ekonomiskt 

utbildad kan valet om fortsatt revision vara en självklarhet, i och med 

okunskapen hos ägaren kan man tänka sig att de kommer att ha högre 

förväntningarna på revisorn jämfört med kunniga ägare, vilket kan 

tänkas resultera i att ett förväntningsgap uppstår. 

Skuldsatta företag Skuldsatta företag som förväntar sig att rekrytering av revisor ska 

rädda företaget från konkurs, skapar orealistiska förväntningar vilket 

kan resultera i att ett förväntningsgap uppstår. I företag utan 

revisionsplikt kan man i och med informationssökningen tänka sig att 

förväntningsgapet av detta slag sjunker. På grund av tidsbrist kommer 

dock denna faktor inte att beaktas. 

Intressenternas 

förväntningar 

 Man kan tänka sig att ju högre förväntningar intressenterna har på 

revisorn desto större blir gapet dem emellan. När ett företag då väljer 

att fortsätta ha revision kommer detta i intressenternas ögon att ge en 

bättre bild av företaget. Denna bild är i verkligheten överskattad då 

intressenternas förväntningar på revision inte stämmer överens med 

utfallet, vilket är till ägarens fördel. Denna situation avser mer valet av 

fortsatt revision än förväntningsgapets förhållande till 

informationssökning. Dessutom avses inte förväntningsgapet mellan 

ägare och revisor utan mer intressenternas förväntningsgap varför vi 

väljer att inte beakta denna faktor. 
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Skatteverket Utifrån Blomberg och Josephson (2011) förväntar sig företag att inte 

bli granskade av skatteverket då de anlitar revisor. Om företag trots 

anlitad revisor blir granskade av skatteverket uppstår att gap vilket inte 

har en direkt anknytning till någon form av informationssökning vilket 

betyder att denna typ av gap kommer att vara detsamma i företag med 

respektive utan revisionsplikt torts informationssökning. Då detta gap 

inte avser uppsatsens syfte kommer inte hänsyn tas till denna faktor vid 

undersökningen. 

Kreditgivare, 

kunder och 

leverantörer 

Man kan tänka sig att externa intressenter inte är insatta i vad revision 

innebär då de inte har motiv till att sätta sig in i revisionens innebörd. 

Detta skulle kunna orsaka ett förväntningsgap. Då uppsatsen syftar till 

att undersöka förväntningsgapet mellan ägare och revisor kommer inte 

vikt att läggas på denna typ av gap 

 

Tabell 3. Förklaringar till fortsatt val av revision och förväntningsgap. 

Faktorer Förklaring 

Kostnad och nytta När den förväntade nyttan med revisionen inte stämmer överens med 

den upplevda nyttan kan man tänka sig att ett gap uppstår. Med 

utgångspunkt från kostnad och nyttoteorin kan det alltså identifieras 

ytterligare en faktor till förväntningsgap, nämligen när det gäller nyttan 

med revisionen. En tjänst, upplevs i många fall utifrån personliga 

åsikter, vilka dels skiljer sig från person till person och som dessutom 

är svåra att mäta. Detta kan enligt oss ge utrymme till att 

förväntningsgap uppstår då person A och person B för en och samma 

tjänst kan uppleva olika nytta. Utifrån detta resonemang kan vi 

konstatera att detta gap kommer att vara oförändrat enligt vårt tankesätt, 

då personliga åsikter är något individuellt, vare sig man har incitament 

till att söka information eller inte kommer nyttan man upplever med 

revision att grundas på personliga åsikter. 

Kvalitet 

(kompetens) 

Då ägaren anser att revisorn är tillräckligt kompetent kommer denna att 

välja fortsatt revision. 
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3.7 Sammankoppling  

I detta avsnitt görs en sammanställning av förväntningsgapets beståndsdelar och 

faktorerna inom dessa. Vi kopplar de olika faktorerna under de olika beståndsdelarna i 

förväntningsgapet för att på så sätt illustrera vilka faktorer som påverkar vilket gap. 

Dessutom ritas pilar för de faktorer som enligt vårt resonemang kan tänkas minska för 

att på så sätt ge läsaren en överblick kring vilka beståndsdelar av förväntningsgapet 

som kan tänkas sjunka.  

 

Med utgångspunkt från Porter (1993) definitioner kring de olika gapen kan det 

konstateras att rättvisande bild, orimliga krav, oberoende samt fortlevnad är faktorer 

som kan förklara orimlighetsgapets förekomst då dessa faktorer inte direkt har något att 

göra med vare sig bristfällig prestation eller bristfällig standard. Däremot kan 

bristfälliga prestationer vars gap enligt Porter (1993) definierades som ett gap mellan de 

arbetsuppgifter som man rimligen kan förväntas att en revisor har och revisorns faktiska 

arbetsuppgifter, förklaras av följande faktorer: garantier, felaktigheter, bedrägeri samt 

rapportering. Med hjälp av denna kategorisering av ovanstående faktorer kan vi alltså 

förklara vilka faktorer som ger upphov till vilket gap. Vi kan dessutom med hjälp av 

denna kategorisering, utifrån argumentationen ovan även åskådliggöra vilka, av 

faktorerna som skapar förväntningsgapet, kan tänkas minska, i och med vårt 

resonemang. På så sätt kan vi även uttala oss om vilka typer av gap som kan tänkas 

sjunka i företag utan revisionsplikt.   
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Rimlighetsgap   Prestationsgap 

 

Orimlighetsgap     Bristfällig prestation  Bristfällig 

standard 

Rättvisande bild                Garantier 

Orimliga krav                Felaktigheter              

Fortlevnad                           Bedrägeri                    

Oberoende                               Rapportering 

 

Faktorer som förväntas ha lägre påverkan på förväntningsgapet i företag utan 

revisionsplikt 

Faktorers gemensamma påverkan på de olika gapen 

  Figur 8. Uppdelning av faktorer inom gapets beståndsdelar. 

 

I figuren ovan illustreras alltså hur informationssökandet kommer att påverka de olika 

delarna av förväntningsgapet. Vissa faktorer kommer att vara oförändrade medan andra 

förväntas minska. Enligt Porter (1993) motsvarade orimliga förväntningar 34 procent av 

förväntningsgapet, vi hävdar att informering kring revision kommer att minska detta 

gap. Företag utan revisionsplikt som söker information, kommer således att ha mer 

rimliga förväntningar och därmed minska sitt orimlighetsgap. Detta kommer att 

resultera i att det totala förväntningsgapet blir lägre, vilket styrker vår tes. 
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Kapitel 4. Empirisk metod 

 

detta kapitel kommer vi att redogöra för de undersökningsmetoder vi valt. 

Dessutom redogör vi för och motiverar vår empiriska metod som både är 

kvalitativt och kvantitativt inriktad. Vidare följer operationalisering av den 

kvalitativa fallstudien följt av urvalsmetoden samt metodkritik gällande denna metod. 

Därefter redogör vi även för operationaliseringen av den kvantitativt riktade 

undersökningen samt redogör vi i detta led för vår urvalsmetod, vilken följer av en 

bortfallsanalys och till sist avslutas detta avsnitt med metodkritik kring valet av den 

kvantitativa undersökningen. 

 

4. 1 Empirisk utgångspunkt 

4.1.1 Val av undersökningsmetod 

 

Med utgångspunkt från vårt syfte om att undersöka hur förväntningsgapet skiljer sig 

mellan företag med respektive utan revisionsplikt kommer vi dels ta hjälp av den 

kvalitativa metoden för att utföra en kvalitativ observation i form av intervjuer för att på 

så sätt skapa möjlighet till identifiering av påverkande faktorer. Vi hoppas dessutom få 

inblick i hur ägare i företag utan revisionsplikt tänker när det gäller revision och varför 

de valt att ha fortsatt revision. En fallstudie i form av intervju lämpar sig i vårt fall då vi 

vill skapa oss en djupare insyn i hur olika uppfattningar kring förväntningsgap kan 

förekomma och hur dessa kan skilja sig åt i företag med respektive utan revisionsplikt. 

För att kunna jämföra hur förväntningsgapet skiljer sig mellan företag med respektive 

utan revisionsplikt kommer vi först att undersöka hur förväntningsgapet ser ut mellan 

vad ägare tror att revisorn gör och vad revisorn ska göra. Vi kommer sedan att gör 

observationer via enkät. 

 

För att dels testa vår tes, samt generalisera signifikansen av de faktorer som påverkar 

förväntningsgapet och de faktorer som kan ge upphov till gap, kommer vi genom 

kvantitativ metod utföra en enkätundersökning. Denna kommer att konstrueras med 

hjälp av dels den kvalitativa data vi samlat in vid utförandet av intervjuer men även 

I 
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genom att använda oss av vetenskapliga artiklar. Denna typ av undersökningsmetod 

underlättar kvantifiering och lämpar sig därför i vårt fall då vi ska mäta 

förväntningsgap. Genom enkät samlas data in från mer än ett enda fall vid en viss 

tidpunkt (Bryman och Bell, 2005), vilket försvårar studie av en tidsperiod. För att 

undersöka hur förväntningsgapet ser ut mellan vad ägare tror att revisorn gör och vad 

revisorn ska göra skulle det krävas att vi studerar ägarna en längre tidsperiod, vilket vi 

inte har möjlighet till på grund av begränsad tid. Därför blir det svårt att jämföra vilka 

förväntningar ägaren hade och vad revisorn gjorde i efterhand. Vi tar dock hänsyn till 

tidsaspekten genom att mäta hur länge ägaren varit företagare.  

4.2 Operationalisering av intervju 

I kommande avsnitt görs en redogörelse för hur vi avser att undersöka 

förväntningsgapet genom intervjuer samt operationaliseringen av dessa. Syftet är att få 

en djupare förståelse kring förväntningsgap i företag med och utan revisionsplikt.  

 

Vid utförandet av intervjuguiden har vi till vår hjälp utgått från frågor tillgängliga i 

andra uppsatsstudier (Jansson, Mauritzon och Nordström, 2004; Johansson och Kraft, 

2007; Eklund och Jonsson, 2004; Åström, 2009) kring förväntningsgap med lite 

modifikationer för att kunna applicerat frågorna på vårt uppsatsämne.  

 

Intervjuguiden är utformad genom att först ha ett inledningsavsnitt som innehåller 

grundläggande uppgifter om respondenten och företaget som helhet. Vi börjar intervjun 

med att ange företagsnamn och verksamhetsår. Varför vi anser att verksamhetsåret är 

betydelsefullt har sin förklaring i att vi vill kunna jämföra vilken effekt tidsaspekten har 

på den uppfattning en respondent har av revisionen.  

 

Vidare ställdes frågor kring företagets storlek som i vårt fall avgörs av antalet anställda, 

dessutom ber vi respondenten svara på om företaget har revisionsplikt eller inte samt 

om de har revisor eller inte. Dessa frågor ställs för att kunna ta ställning till om företaget 

har ett val till revision eller inte, därav är dessa uppgifter av stor betydelse. För att 

kunna avgöra respondentens kompetens - och kunskapsnivå frågar vi även om 
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individens utbildning. Syftet med frågan är om utbildning att identifiera om dessa kan 

vara orsaker till att förväntningsgap uppstår.  

Efter att ha skapat oss en grundläggande bild av företaget i fråga beger vi oss till de en 

aning mer specifika frågorna, som syftar till att dels identifiera ett förväntningsgap, 

valmöjlighetens påverkan i och med revisionspliktens avskaffande men även 

lagförändringens effekt. 

 

 Vad hade ni för förväntningar på revisorn och revisionen när företagets startades? (ge gärna 

exempel) 

 

Den första frågan syftar till att dels ge oss en bild och förklaring till varför företag utan 

revisionsplikt valt att fortsätta ha revision men dess syfte är även att skapa förståelse 

kring respondentens förkunskap om revision. Ägarnas svar kommer i detta led att ge oss 

en indikation om förväntningsgap föreligger då vi kan ställa svaren i linje med den 

lagstadgade revisionen. 

 

 När ni ser tillbaka på valet av revisor, uppfylldes era förväntningar på revisorn och revisionen? 

(Beskriv gärna i så fall på vilket sätt) 

 

För att se om förväntningarna enligt ägaren själv uppfylldes ber vi respondenten att 

uttrycka sig huruvida valet av revision och deras förväntningar uppfylldes. Anledningen 

till att vi har denna fråga grundar sig i den definition av förväntningsgapet vi valt att 

applicera, där vi definierar förväntningsgap som skillnaden mellan vad ägaren från 

början trodde att en revisor gör och vad ägaren i efterhand vet vad revisorn gör. 

 

 Vad anser ni ingår i revisionsuppdraget på ert företag? (Motivera och utveckla) 

 

Anledningen till att vi ställer en fråga av denna art är för att vi vill skapa oss en 

uppfattning kring den bild respondenten har av revisorns uppgifter. Det intressanta med 

denna fråga är att vi genom frågan kommer att finna om respondenten har kunskap om 

revision eller inte. Om svaret på denna fråga omfattar det som svarats på fråga ett och 

om svaret på fråga ett inte är i linje med den lagstadgade revisionen indikerar detta att 

respondenten inte har koll på vad revision innebär. 
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Föregående frågor som ställdes för att få svar på om det fanns några förväntningar på 

revisorn när företaget startades och om dessa uppfylldes, syftade till att få svar på om 

ägaren uppfattade att det fanns några förväntningar och om det enligt dem uppfylldes. 

Det fanns dock en risk att ägarna själva inte identifierat något förväntningsgap och 

därför ställde vi vidare frågan om vad ägarna tror är revisorns uppgift i deras företag. 

Genom denna fråga kan vi tolka själva om några förväntningar fanns utan att vara 

beroende av ägarnas svar.   

 

 Anser ni att revisorn gör det den ska eller finns det avvikelser? I så fall vilka är avvikelserna 

och hur hanterar ni dessa? (Ge gärna exempel) 

 

Även denna fråga syftar till att identifiera om ett förväntningsgap föreligger, dessutom 

syftar den till att påvisa förväntningsgapets utsträckning. 

 

 Hur vet ni vad en revisors arbetsuppgifter är? (Sker exempelvis informeringen genom egen 

sökning, via revisorn, affärsbekanta, etc.) 

 Tycker ni att den information ni får om revision innan uppdraget påbörjas är tillräckligt? 

 Nu när det finns valmöjlighet mellan att ha revisor eller inte, anser ni att detta 

motiverat/motiverar er att söka information om vad revision innebär? 

 

Ovanstående frågor syftar till att fånga den utsträckning som respondenten sökt 

information kring revision. Frågorna omfattar dessutom hur informationssökningen 

gjorts och valmöjlighetens påverkan till informationssökning. Dessa frågor är en av de 

centrala i vår uppsats och svaren på dessa frågor kan även ge en bild kring den 

informationssökning som är mest tillämpad.  

 

 Hur påverkade revisionspliktens avskaffade ditt företag? 

 Har er uppfattning kring revision ändrats i och med revisionspliktens avskaffande? (I så fall på 

vilket sätt) 

 

Syftet med den första av de två ovanstående frågorna är att beakta den påverkan 

lagförändringen haft på företaget som helhet, medan den sistnämnda mer syftar till att 
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beakta om respondentens uppfattning kring revision ändrats i och med lagförändringen 

och i så fall på vilket sätt. Svaret på den sistnämnda frågan kan sedan ställas i relation 

till de frågor som avser informationssökning för att på så sätt kunna jämföra om 

uppfattningen kring revision skiljer sig år beroende på hur och om informationssökning 

skett. 

4.2.1 Metod för urval 

 

Vi har med hjälp av ett bekvämlighetsurval valt ut de respondenter som medverkat i vår 

intervju. Med ett bekvämlighetsurval menas att man väljer ut respondenter som är 

lättillgängliga för forskaren. Denna typ av urval var lämplig då syftet med intervjun var 

att identifiera ett förväntningsgap för både företag med och utan revisionsplikt, samt 

identifiera tendenser till skillnader i gapen. Den mer omfattande undersökningen 

kommer att ske med hjälp kvantitativ undersökning. (Bryman och Bell, 2005)  

4.2.2 Metodkritik 

Två av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom ekonomi är reliabilitet 

och validitet. 

 

Reliabilitet  

 

Reliabilitet eller med andra ord tillförlitlighet handlar om huruvida ett resultat från en 

studie är stabilt och pålitligt. Reliabilitet är särskilt aktuellt i samband med kvantitativ 

forskning, där den kvantitativa forskaren högst sannolikt kommer att ställas inför frågan 

huruvida en åtgärd är hållbar eller inte. (Bryman och Bell, 2005) Vi anser att 

tillförlitligheten är hög i de intervjusvar vi fått anser då vi för att undvika 

missuppfattningar angående respondentens svar, var för sig sammanställde 

uppfattningen av svaren för att på så sätt se om våra sammanställningar liknade 

varandra. Reliabiliteten anser vi i och med detta är relativt hög då sammanställningarna 

mer eller mindre var lika. Dock kan man i viss mån vara kritisk i och med att 

intervjuerna gjordes via telefon vilket inte gav möjlighet att se respondentens 

ansiktsuttryck då vi ställde frågorna (Bryman och Bell, 2005). På så sätt kan vi ha gått 

miste om potentiella svar i de fall då undran eller osäkerhet uppstod. Dock kan vi 
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konstatera att tillförlitligheten är högre i jämförelse med om vi hade skickat intervjuerna 

via mail, vilket i princip inte hade gett respondenten någon möjlighet att förtydliga 

möjliga osäkerheter.   

 

Validitet 

 

Validitet är en samlingsbeteckning för olika typer av validitet, men står normalt för 

mätningsvaliditet och gäller den utsträckning i vilken ett mått på ett begrepp verkligen 

ger en bild av det begreppet. Validitet handlar om bedömning av slutsatser som generats 

från en undersökning och om dessa hänger ihop eller inte. (Bryman och Bell, 2005) Då 

vi i vår fallstudie först och främst utgått från tidigare studiers intervjufrågor som 

resulterat i att de identifierat ett förväntningsgap anser vi att validiteten i vår 

undersökning i och med de ställda frågorna är relativt hög. 

 

4.3 Operationalisering av enkät 

I kommande avsnitt görs en redogörelse för hur de variabler vi avser att undersöka i 

enkäten ska mätas för att på så sätt kunna ta reda på och uttala oss huruvida vår tes är 

korrekt eller kan förkastas. Genom enkäten ska en bild av förväntningsgapet påvisa en 

skillnad mellan de som har revisionsplikt respektive inte har revisionsplikt.  

4.3.1 Genomförande 

 

Företagens mailadresser söktes via foretagsfakta.se, 121.nu och www.google.se. Då vårt 

urval avser att representera småföretag uppstod svårigheter i form av att hitta 

mailadresser till de mindre företag som inte omfattas av revisionsplikten. Vid 

utformningen av enkäten använde vi oss av Query & Report som är ett webbaserat 

enkätprogramm. Programmet underlättade vår insamling av respondenternas svar samt 

analys av vårt datamaterial. Enkäten inleddes med ett inledningsbrev där vi kortfattat 

introducerade vilka vi är samt vår studies syfte.  
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4.3.2 Beroende variabel 

 

Eftersom syftet med studie är att identifiera och förstå faktorer som påverkar 

förväntningsgapet, mellan ägare och revisorn, men även för att undersöka hur gapet 

skiljer sig åt mellan företag med respektive utan revisionsplikt blir den beroende 

variabeln i vår studie förväntningsgapet. Denna variabel observeras genom enkätstudien 

med frågor som utformats med hjälp av tidigare empiriska studier inom förväntningsgap 

och omfattar faktorer så som rättvisande bild, garantier, orimliga krav, felaktigheter, 

oberoende, rapportering, bedrägeri samt fortlevnad (Best, Buckby och Tan, 2001; 

Fadzly och Ahmad, 2004; Sidani, 2007; Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema, 2009; 

Frank, Lowe och Smith, 2001; Dahlberg et al, 2007). Genom dessa variabler kommer vi 

alltså att kunna uttala oss kring den utsträckning de olika faktorerna påverkar 

förväntningsgapets storlek då förväntningsgapet mäts genom en sjugradig likertskala 

där respondenten ombes ta ställning till om ett påstående stämmer helt (1) eller stämmer 

inte alls (7). Anledningen till att 1 avser att påståendet stämmer helt har att göra med 

logiken att ett är mindre än sju därav kommer vi att tolka en etta som ett litet gap medan 

en sjua avser ett större förväntningsgap. Vi har dock i ett antal fall valt att utforma 

påståendena på ett sätt där förväntningsgapet avses vara litet vid svarsalternativ 7. 

Svaren i dessa påståenden kommer vid tolkning av förväntningsgapet där en sjua avser 

ett litet gap att anpassas till en etta så att ett litet förväntningsgap genomgående klassas 

som ett. Detta har gjorts avsiktligen för att testa reliabiliteten genom att tvinga 

respondenten att verkligen tänka till samtidigt som denna typ av utformning skapar 

utrymme för från respondentens sida variation i svarsalternativen. Frågorna i enkäten 

syftar till att påvisa att vår tes och resonemang stämmer. Varför vi anser att dessa frågor 

är relevanta för vårt forskningsområde har att göra med att de omfattar de faktorer som 

genom tidigare vetenskapliga artiklar har bevisats skapa förväntningsgap.  

4.3.3 Oberoende variabler 

 

Oberoende variabler är de variabler som testas för att beakta vilken effekt dessa har på 

den beroende variabeln, i vårt fall förväntningsgapet. I vår studie är de oberoende 

variablerna informationssökning, om företaget har revisionsplikt eller inte, kön, behov, 

utbildning, antalet år ägaren varit företagare. Dessa variabler kommer alltså att testas för 

att beakta vilken effekt de har på förväntningsgapet. 
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Enkätens frågor  

Vi börjar enkäten med att ställa frågan om företaget har revisionsplikt, vilket följs av 

frågan om företaget har revisor som utför revisionen eller inte. Genom dessa frågor kan 

vi göra en uppdelning av företagen med hänsyn till revisionspliktens avskaffande. Dessa 

frågor kan bara anta två värden. Respondenten ges möjligheten att bara besvara på två 

sätt, det vill säga ja och nej och klassas som dikotoma variabler. Dikotoma variabler är 

sådana variabler som bara rymmer data som enbart har två kategorier. (Bryman och 

Bell, 2005; Dahmström, 2005) 

 

Vi kommer dessutom fråga hur länge företagen har varit verksamma samt hur länge 

ägaren varit företagare. Detta då vi vill ha reda på hur uppfattningen kring de olika 

faktorerna som indikerar ett förväntningsgap kan ha påverkats av dels hur länge 

företagen har varit verksamma samt hur ägarens erfarenhet som företagare påverkar 

gapets omfattning. Dessa frågor är särskilt viktiga då vi ska undersöka tidsaspekten i 

informationssökningen, där vi kommer att jämföra företag med och utan revisionsplikt i 

förhållande till en viss tidpunkt de varit verksamma/ägaren varit företagare. 

Tidsaspekten skulle även kunna ställas genom frågor som exempelvis: vad hade ni för 

förväntningar på revisorn och revisionen när företagets startades, när ni ser tillbaka på 

valet av revisor, uppfylldes era förväntningar på revisorn och revisionen? Detta skulle 

dock skapa problem då vissa företag är så pass gamla att ägaren inte kan uttala sig om 

förväntningar som fanns när företaget startades. Frågor av denna typ skulle av denna 

anledning ge oss ett stort bortfall, därför har vi valt att undersöka tidsaspekten i 

informationssökning genom att ta hänsyn till företagens verksamhetsår. För att få en så 

rättvisande bild som möjligt kommer företagarens verksamhetsår och företagets 

verksamhetsår att kodas i efterhand enligt kvotvariabler (Bryman och Bell, 2005). 

 

Sedan ställer vi frågor mer riktade till ägare, exempelvis vilket kön ägaren är där 

respondenten ombes besvara om denne är en man eller kvinna. Frågan syftar till att 

undersöka om kön kan vara en förklarande faktor till skillnaden i förväntningsgap. Kön 

kan bara anta två följande värden, man och kvinna. Kön är alltså en dikotom variabel. 
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Vidare kommer vi att ställa en fråga kring vilken nivå på utbildning respondenten har. 

Då vi ber respondenten ange omfattningen på sin utbildning ges möjligheten till att välja 

mellan tre svarsalternativ, vilka är av en rangordning. Utbildning är alltså 

ordinalvariabler (Denscombe, 2009; Johannessen och Tufte, 2003). Svarsalternativen är 

Grundskola, som kodas med 1, Gymnasieskola, som kodas med 2 och 

Högskola/Universitet med 3. Dessutom kommer vi att fråga om utbildningen är 

ekonomiskt inriktad. Detta undersöks för att beakta om utbildning inom ekonomi har en 

påverkan på förväntningsgap. Om respondentens utbildning har varit inriktad på 

ekonomi kan bara anta två följande värden, ja och nej. Respondentens inriktning på 

ekonomi är alltså en dikotom variabel.  

 

 Hur stort behov har företaget av revisorn 
 

Vi ställer denna typ av fråga för att se om företaget har ett högt eller lågt behov av en 

revisor. Svarsalternativen är rangordnade genom en likertskala där 1 avser ett lågt behov 

och 7 ett högt behov. Utifrån tidigare förda resonemang vill vi med hjälp av denna fråga 

beakta om ett högre behov skapar större förväntningsgap. Eftersom behov rangordnas, 

där det finns en tydlig rangordning, är frågan av typen ordinalvariabel (Denscombe, 

2009; Johannessen och Tufte, 2003). 

 

 Revision används främst som ett verktyg för intern kontroll 

 Revision används främst som ett verktyg för att för allmänheten säkerställa att redovisningen är 

korrekt utförd  

 

Vi ställer även frågor angående vilket behov företaget har av revision, om företagets 

främsta behov har att göra med intern styrning och kontroll eller om det finns ett behov 

från företagens sida att skapa legitimitet. Med allmänheten i ovanstående fråga avses i 

själva verket intressenterna. Anledningen till att vi ställer dessa frågor är främst för att 

se om behovet hos företaget är internt och/eller externt, vilket vi senare kan analysera 

utifrån företaget. Frågorna är precis som frågan ovan uppställd enligt en likertskala och 

klassas därmed som ordinalvariabel (Denscombe, 2009; Johannessen och Tufte, 2003). 
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 Otillräcklig information kan förklara varför skillnader finns mellan förväntad och upplevd nytta 

med revision  

 

Genom detta påstående vill vi ta reda på om ägarnas uppfattning kring bristande 

överensstämmelse mellan förväntad och upplevd nytta beror på otillräcklig information 

om revision. Syftet är alltså att se om förväntningsgapet orsakas av att man inte har 

tillräcklig kunskap om revision och därav skapar sig överskattad förväntad nytta av 

revisionen, det vill säga man förväntar sig mer av revision än vad som är rimligt. Detta 

till följd av brist på information kring revision.  

 

 Revisorns granskning ger en rättvisande bild  

 

Vi ställer detta påstående angående rättvisande bild då bland annat Best, Buckby, och 

Tan (2001) och Fadzly och Ahmed (2004) funnit ett gap vad gäller uppfattningen om att 

revisorns granskning ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild avses att 

redovisningen ska ge en korrekt bild av företagets ställning och resultat (Nilsson, 2005). 

Då det enligt Shaikh och Talha (2003) finns ett förväntningsgap om uppfattningen kring 

rättvisande bild, vill vi genom detta påstående fånga upp ägarens uppfattning kring 

huruvida de uppfattar att revisorns granskning ger en rättvisande bild eller inte. I detta 

påstående avser svarsalternativ 1 litet gap och svarsalternativ 7 ger indikation på ett 

stort förväntningsgap. Förväntningsgapets storlek kommer därefter att jämföras mellan 

företag med och utan revisionsplikt. Påståendet är av typen ordinalvariabel eftersom det 

finns en klar rangordning av kategorierna (Denscombe, 2009; Johannessen och Tufte, 

2003). Alla nästkommande påståenden kommer att vara av typen ordinalvariabel. 

 

Enligt Best, Buckby, och Tan (2001) måste finansiella rapporter visa rättvisande bild av 

resultat och den finansiella ställningen i bolaget. Best, Buckby, och Tan (2001) och 

Fadzly och Ahmed (2004) fann att uppfattningen kring detta påstående stämde överens 

mellan vad teorin och vad respondenterna hade svarat men att det fanns en signifikant 

skillnad i respondenternas överensstämmelse kring påståendet. Då vi anser att detta 

påstående är reliabelt väljer vi att utgå från denna då vi vill mäta ett förväntningsgap 

kring påståendet om rättvisande bild.  
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 Hur har ni skapat er denna uppfattning? 

 

Därefter följer en fråga om hur ägaren skapat sig denna uppfattning kring rättvisande 

bild där vi ger respondenten ett antal alternativ för att på så sätt skapa oss en bild av 

varför respondenten har en specifik uppfattning av ett begrepp och genom vilken typ av 

information. Svarsalternativen i informeringsfrågan är följande: uppsökt information, 

presenterad information, erfarenhet, samt övrigt där respondenten ges möjlighet att välja 

ett eget svarsalternativ. Frågan om hur respondenten skapat sig denna uppfattning 

kommer att ställas efter varje påstående. Anledningen till att vi frågar om 

informationssökning efter varje påstående är för att vi vill testa varje faktor för sig och 

hur denna kan bli påverkad av informationssökning. Detta är nödvändigt då vi vill se 

om vårt resonemang kring faktorer inom orimlighetsgapet kommer att minska genom 

informationssökning, därför kommer denna fråga upprepas i enkäten. Skulle vi däremot 

bara ställa en attitydfråga kring information, hade vi inte kunnat uttala oss om exakt 

vilka faktorer som påverkas, utan bara analysera utfallet allmänt. Då vi vill få reda på 

hur ägarna tillgodogjort sig information kring de olika faktorerna ger vi dem möjlighet 

till att besvara detta genom tre olika påståenden samt ett eget svarsalternativ. Frågorna 

är av typen nominalvariabler (Denscombe, 2009; Johannessen och Tufte, 2003).  

 

Uppfattningsfrågorna vi ställt efter varje påstående är nominalvariabler som kommer att 

kodas om till dummy variabler. Då vi ersätter uppsökt information, presenterad 

information, erfarenhet och övrigt kommer de anta värdena 0 och 1. Dessa är endast 

beteckningar, precis som i fallet kön (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhage, 2010). Dummy 

variablerna innehåller inga objektiva mätningar, vilket betyder att dessa är kvalitativa 

variabler. (Denscombe, 2009; Johannessen och Tufte, 2003.)  

 

 Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter  

 

Vid detta påstående har vi utgått från Fadzly och Ahmed (2004), Siddiqui, Nasreen och 

Choudhury-Lema (2009), Best, Buckby, och Tan (2001). Med garanti avses i vilken 

utsträckning revisorn kan försäkra att rapporteringen hen granskat inte innehåller 
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väsentliga felaktigheter. Trots revisionsprofessionens förklaring att en granskning kan 

ge "hög men inte absolut garanti” finns det oundvikligt subjektivitet i utformningen av 

rimlig nivå för sådana garantier (Fadzly och Ahmad, 2004). Fadzly och Ahmad (2004) 

mätte förväntningarnas omfattning vad gäller garantier av väsentliga felaktigheter och 

fann att banker hade högst förväntningar på garanti. 

 

Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009) fann betydanden förväntningsgap 

mellan revisorer och studenter, vilket indikerade att studenterna hade 

högre tro om nivån på garanti vilket inte var förenligt med tidigare studier avseende 

garantier. Best, Buckby, och Tan (2001) fann ingen signifikant skillnad vad gäller 

förväntningarna om vilka garantier det reviderade bokslutet ska ha avseende 

väsentliga felaktigheter.  

 

Genom en jämförelse med vad litteratur hävdar är rimligt att förvänta sig kommer vi 

kunna mäta det förväntningsgap respondenters uppfattning orsakar. Revisorn kan endast 

ge en ”rimlig garanti” på att väsentliga fel och felaktig information upptäcks vilket inte 

alltid stämmer överens med den bild intressenterna har på revisorn angående garanti. I 

detta påstående indikerar alltså svarsalternativ 7 ett litet förväntningsgap medan 

alternativ 1 indikerar ett stort förväntningsgap. Förväntningsgapet kommer därefter att 

jämföras mellan företag med och utan revisionsplikt.  

 

 Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter 

 

Detta påstående har utformats med hjälp av Frank, Lowe och Smith (2001) och Sidani 

(2007) som genom sina empiriska studier visade att det finns en skillnad vad gäller 

revisorns ansvar att upptäcka alla felaktigheter mellan de olika respondenterna som 

undersöktes. Förväntningsgapet anses enligt Frank, Lowe och Smith (2001) vara lägre 

då respondenterna själva är aktieägare och/eller är högre utbildade, vilket även framkom 

av deras undersökning. Genom detta påstående avser vi att beakta ägarens uppfattning 

vad gäller revisorns skyldighet att upptäcka alla felaktigeter. Genom en jämförelse med 

vad litteratur hävdar är rimligt att förvänta sig kommer vi kunna mäta det 

förväntningsgap respondenternas uppfattning orsakar. Svarsalternativ 1 ger i detta 
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ställda påstående indikation om ett stort förväntningsgap medan 7 indikerar ett litet gap. 

Förväntningsgapet kommer därefter att jämföras mellan företag med och utan 

revisionsplikt. 

 

 Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier 

 
 

För att mäta förväntningsgapet inom bedrägeri har vi valt att utgå från detta påstående 

enligt Best, Buckby, och Tan (2001), Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009), 

Fadzly och Ahmad (2004). En studie utförd i Malaysia fann stora skillnader avseende 

revisorns ansvar att upptäcka och bekämpa bedrägeri (Fadzly och Ahmad, 2004). Best, 

Buckby, och Tan (2001) fann även de förväntningsgap i fråga om revisorns ansvar i 

Singapore, särskilt när det gäller att upptäcka bedrägerier. Siddiqui, Nasreen och 

Choudhury-Lema (2009) fann i sin undersökning, där de studerade förväntningsgap 

mellan bland annat elever och revisorer, att elevernas uppfattning kring revisorernas 

ansvar att upptäcka och förhindra bedrägerier skiljde sig åt från revisorernas 

uppfattning. 

 

Genom detta påstående avser vi att beakta ägarens uppfattning vad gäller revisorns 

skyldighet att upptäcka alla bedrägerier. Genom en jämförelse med vad litteratur hävdar 

är rimligt att förvänta sig kommer vi kunna mäta det förväntningsgap respondenternas 

uppfattning orsakar. Ett svar som motsvarar 1 visar på stort gap medan ett svar som 

motsvarar 7 visat på ett litet gap. Förväntningsgapet kommer därefter att jämföras 

mellan företag med och utan revisionsplikt. 

 

 Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

 

Vi har vid detta påstående utgått från Best, Buckby, och Tan (2001). Syftet med detta 

påstående är precis som i frågan ovan att mäta förväntningsgap. Svarsalternativ ett i 

detta påstående ger indikationer om att ett litet gap förekommer medan alternativ sju ger 

indikationer på att ett stort gap föreligger. Anledningen till att vi inte har en 

uppfattningsfråga efter detta påstående har att göra med att detta liknar påståendet ovan. 
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Dessutom är vi medvetna om att uppfattningsfrågorna kan upplevas som upprepande 

och onödiga av respondenterna. 

 
 Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste vid granskning förlita sig på 

ett urval av alla händelser inom ett företag 

 

Vid utförande av detta påstående har vi utgår från Frank, Lowe och Smith (2001) och 

Sidani (2007) som genom sina empiriska studier visade att det finns en skillnad vad 

gäller revisorns ansvar att upptäcka alla felaktigheter mellan de olika respondenterna 

som undersöktes. Förväntningsgapet anses enligt Frank, Lowe och Smith (2001) vara 

lägre då respondenterna själva är aktieägare och/eller är högre utbildade, vilket även 

framkom av deras undersökning. Genom detta påstående avser vi att beakta ägarens 

uppfattning kring vad som är rimligt att förvänta sig av en revisor. Detta påstående 

syftar även till att mäta reliabiliteten då påståendet är jämförbart med påståendet om 

felaktigheter. Genom en jämförelse med vad litteratur hävdar är rimligt att förvänta sig 

kommer vi kunna mäta det förväntningsgap respondenters uppfattning orsakar. 

Svarsalternativ 1 visar på litet gap medan 7 visar på ett stort gap. Förväntningsgapet 

kommer därefter att jämföras mellan företag med och utan revisionsplikt. 

 

 Revisorn är opartisk och objektiv 

 

 

Detta påstående har utformats med utgångspunkt från Best, Buckby, och Tan (2001), 

Fadzly och Ahmed (2004), Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009), Fadzly och 

Ahmed (2004), Fadzly och Ahmed (2004) och Best, Buckby, och Tan (2001). 

Undersökningarna visade att respondenterna var överens om att revisorn skulle 

genomföra revisionen på ett objektivt och opartiskt sätt. Det fanns således inget 

förväntningsgap inom uppfattningen om revisorns oberoende, vilket inte stämmer 

överens med andra tidiga undersökningar kring revisorns oberoende där ett gap har 

kunnat identifieras. Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009) resultat visade på 

betydande skillnader mellan revisorer, studenter och bankirer när det gäller revisorernas 

objektivitet, det vill säga uppfattningen kring revisorns objektivitet skiljde sig åt för de 

olika grupperna.   
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Detta påstående syftar till att betrakta ägarnas uppfattning kring revisorns opartiskhet 

och självständighet. Denna uppfattning kommer sedan att ställas i relation till den 

lagstadgade revisionen vad gäller revisorns oberoende för att på så sätt jämföra 

skillnaden i ägarens uppfattning och genom detta uttrycka oss om förväntningsgapets 

storlek. Svarsalternativ 1 visar i detta påstående på litet gap medan 7 visar på ett stort 

gap. Förväntningsgapet kommer därefter att jämföras mellan företag med och utan 

revisionsplikt. 

 
 En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad information 

 

Fadzly och Ahmed (2004), och Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009) är några 

av de forskare som undersökt respondenternas uppfattning kring rapportering, bland 

annat om de reviderade finansiella rapporterna ger en försäkran om bolagets prestanda, 

om det reviderade bokslutet är användbart för att fatta beslut och så vidare. Siddiqui, 

Nasreen och Choudhury-Lema (2009) identifierade ett gap i sin undersökning gällande 

nyttan av de reviderade bokslut vid beslutsfattande där revisorerna hade 

signifikant lägre uppfattningar rörande beslut nyttan av reviderade bokslut än eleverna.   

 

Genom vårt påstående vill vi dock mäta ägarnas uppfattning kring revisorns granskning 

av framtidsorienterad information. Detta då det enligt litteratur kan finnas ett 

förväntningsgap mellan vad revisorn faktiskt gör och vad ägaren uppfattar att revisorn 

ska göra. Genom att ställa denna typ av påstående kommer vi kunna utläsa 

uppfattningen kring den framtidsorienterade information som ägare helst vill ha.  

Svarsalternativ 1 visar på stort gap medan 7 visar på ett litet gap. Ett förväntningsgap 

kan uppstå till följd av att ägare har en syn på vilken typ av information som 

rapporteringen ska innefatta vilken skiljer sig från den information revisorerna granskar 

och rapporterar. Förväntningsgapet kommer därefter att jämföras mellan företag med 

och utan revisionsplikt. 

 

 

 

 



  
 

- 73 - 

 

 Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

 

Detta påstående har utformats med hjälp av Best, Buckby, och Tan (2001) och Ruiz-

Barbadillo et al (2004). Enligt Ruiz-Barbadillo et al (2004) fann de i sin studie att 

sannolikheten för att utfärda en fortlevnadsvarning inte enbart beror på nivån av 

bolagets finansiella svårigheter, utan även på revisorers oberoende.  

 

Varför detta påstående är relevant har att göra med att ägare i mikroföretag kan förvänta 

sig att en revisor ska vara mer partisk och därigenom inte ge en fortlevnadsvarning. 

Genom detta påstående avser vi alltså att mäta ägarens uppfattning vad gäller revisorns 

ansvar att garantera företagets fortlevnad. Denna uppfattning kommer sedan att ställas i 

relation till den lagstadgade revisionen vad gäller fortlevnad för att på så sätt jämföra 

skillnaden i ägarens uppfattning och genom detta uttrycka oss om förväntningsgapets 

storlek. Svarsalternativ 1 visar på stort gap medan 7 visar på ett litet gap. Ett 

Förväntningsgapets storlek kommer därefter att jämföras mellan företag med och utan 

revisionsplikt. 

 
 Revisorn är tillräckligt kompetent för sina arbetsuppgifter 

 

Vid utförande av detta påstående har vi utgått från Dahlberg et al (2007) vilka bland 

annat mätt företagarnas uppfattning om revisorns kompetens. Deras undersökning 

utfördes på revisorer och klienter och resultat visade på att klienterna har ett mycket 

högt förtroende för sina revisorer och deras kompetens. Genom denna fråga vill vi se i 

vilken utsträckning ägarna uppfattar revisorns kompetens och om detta kan antas vara 

en orsak till varför företag väljer att revideras.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer de olika faktorerna som nämnts i den teoretiska delen att 

beaktas. Frågorna vi ställt angående förväntningsgap har utformats utifrån faktorerna 

som antas ligga till grund för ett förväntningsgap. I enkäten har vi alltså utgått från 

tidigare vetenskapliga artiklar av välrefererade forskare, där de mäter förväntningsgap 

genom olika påståenden. Genom enkäten ställs påståenden där vi får reda på ägarna 

uppfattning kring vissa krav som finns på revisorn, vad revisorns arbetsuppgifter 

verkligen omfattar etcetera. Skiljer sig deras uppfattning mycket från revisorns roll och 

uppgifter som teorin speglar klassas det som ett förväntningsgap. 

 

Ett förväntningsgap inom dessa faktorer är en indikator på respondenternas otillräckliga 

information. Operationaliseringen av gapets bestående faktorer kan sammanfattas enligt 

kommande tabeller: 
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Tabell 4. Operationalisering av den beroende variabeln. 

Beroende 

variabel 

Gapet består 

av dessa 

delar Påståenden Enligt följande forskare 

Förväntnin

gsgap 

Rättvisande 

bild 

Revisorns granskning ger en rättvisande 

bild 

Best, Buckby, och Tan 

(2001), Fadzly och 

Ahmed (2004) 

  Garanti 

Användare av finansiell rapportering får 

absolut garanti om att årsredovisningen 

inte innehåller väsentliga felaktigheter 

Fadzly och Ahmed 

(2004), Siddiqui, 

Nasreen och 

Choudhury-Lema 

(2009), Best, Buckby, 

och Tan (2001) 

  Felaktigheter Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter 
Frank, Lowe och Smith 

(2001), Sidani (2007)  

  
Upptäckande 

av bedrägeri 

Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla 

bedrägerier 

Best, Buckby, och Tan 

(2001), Siddiqui, 

Nasreen och 

Choudhury-Lema 

(2009), Fadzly och 

Ahmad (2004) 

  
Förhindrande 

av bedrägeri 

Revisorn ansvarar inte för att 

förhindra bedrägeri 

 Best, Buckby, och Tan 

(2001) 

  
Orimliga 

krav 

Externa revisorer kan inte beakta varje 

kundtransaktion, de måste vid granskning 

förlita sig på ett urval av alla händelser 

inom ett företag 

Frank, Lowe och Smith 

(2001), Sidani (2007)  

  Oberoende Revisorn är opartisk och objektiv 

Best, Buckby, och Tan 

(2001), Fadzly och 

Ahmed (2004), Siddiqui, 

Nasreen och 

Choudhury-Lema 

(2009), Fadzly och 

Ahmed (2004) 

  Rapportering 
En revisor lägger stor vikt vid granskning 

av framtidsorienterad information 

Fadzly och Ahmed 

(2004), Siddiqui, 

Nasreen och 

Choudhury-Lema 

(2009), 

  Fortlevnad 
Revisorn är ansvarig för att garantera 

fortlevnad av företaget 

Best, Buckby, och Tan 

(2001), Ruiz-Barbadillo 

et al (2004) 
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Tabell 5. Operationalisering av de oberoende variablerna. 

Oberoende variabel Fråga 

Ägarens verksamhetsår Hur länge har ni varit företagare?  

Kön Man, Kvinna? 

Utbildning Ange omfattningen på er utbildning 

Ekonomiutbildning Har er utbildning varit inriktad på ekonomi? 

Behov Hur stort behov har företaget av revisorn? 

Information Hur har ni skapat er denna uppfattning? 

 

 

4.3.4 Population och urval 

 

I fråga om vilka som utgör vår population har vi valt att avgränsa oss på två nivåer. Vi 

har vid urval av respondenter utgått ifrån ett stratifierat slumpmässigt urval, vilket 

innebär att vi grupperat populationen i två grupper; företag med revisionsplikt samt 

företag utan revisions plikt. Därefter har vi ur dessa grupper slumpmässigt valt ut vårt 

stickprov. (Bryman och Bell, 2005; Dahmström, 2005) För att vår undersökning skall ge 

en så rättvisande bild som möjligt samt för att undvika en situation där 

förväntningsgapet är beroende av företagets storlek har vi dessutom valt att avgränsa 

gruppen företag med revisionsplikt till 20 anställda. Vår population består endast av 

aktiebolag av den enkla anledningen att de är registrerade och på så sätt lättillgängliga.  

 

Vid genomförandet tog vi hjälp av databasen Affärsdata där en lista över samtliga 

aktiebolag i hela Sverige finns tillgängliga. Med tanke på att de företag som omfattas av 

vår studie är mikro- samt småföretag mellan 1-20 anställda, var det mest troligt att dessa 

hade viktigare saker för sig än att medverka i vår undersökning. Av denna anledning var 

vi tvungna att utöka vårt urval som vi uppskattar till cirka 2200 företag där 1000 av 

dessa motsvarar företag som enligt kriterierna, (har mer än 3 anställda, mer än 1,5 

miljoner kr i balansomslutning och mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning) borde ha 

revisionsplikt och drygt 1200 företag som inte borde omfattas av revisionsplikten. Detta 
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för att säkerställa att den svarsfrekvens vi fick var relativt jämt fördelad och kan 

representera ett uttalande kring vår tes. Anledningen till att vi valde att ta med mer än 

1000 företag som enligt kriterierna inte har revisionsplikt har sin förklaring i att vi 

förväntade oss ett bortfall på grund av att urvalet kunde omfatta även de företag som 

inte har plikt och inte har revisor som utför revisionen. Dessa företag ska inte omfattas 

av vår studie. 

4.3.5 Bortfallsanalys 

 

Med det inledande urvalet angående ägare i företag som per definition inte omfattas av 

revisionsplikten stötte vi på besvär då vårt urval omfattades av orelevanta respondenter 

så som ägare i företag som inte har revisionsplikt och som valt bort revisionen. Detta 

problem uppstod till följd av att vi inte fann det möjligt att gå igenom var och ett företag 

för att bedöma om de uppfyller de kriterier (inte har revisionsplikt men har revisor som 

utför revisionen) som krävs för att vara relevanta och delta i vår undersökning. 

Lösningen vi valt på detta är att helt enkelt utöka urvalet för att på så sätt kunna bortse 

från dem som inte uppfyller kraven.  

 

Av de drygt 1200 företag som per definition inte omfattas av revisionsplikten lyckades 

vi få svar av 62 företag varav 47 svar var relevanta för studiens syfte i och med de 

kriterier vi hade. Av de 1000 tilltänkta respondenterna som per definition omfattas av 

revisionsplikten lyckades vi samla in 72 svar. Detta betyder att vi på ett urval av drygt 

2200 företag, trots påminnelsen som skickades ut, lyckades samla in svar från 134 

företag, varav 119 var relevanta för studiens syfte. Bortfallet kan bero på att enkäten var 

ute i endast tre veckor vilket kan anses vara för kort tid, men man kan även tänka sig att 

ägarna helt enkelt var upptagna och inte hade tid att delta i undersökningen. Som vi kan 

se i cirkeldiagrammet nedan lyckades vi få en relativ jämn fördelning mellan de företag 

som har revisionsplikt och de företag som inte har revisionsplikt men ändå valt att 

revideras. 
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Figur 9. Svarsfrekvensens fördelning. 

 

I ett antal fall har vi interna bortfall, det vill säga bortfall i och med att respondenten av 

någon anledning, antingen missat att svara eller helt enkelt inte besvarat en fråga på 

grund av ovilja. Vi kommer i dessa fall inte att uttala oss om dessa och vid tolkning av 

resultatet kommer dessa inte att beaktas, detta för att inte ge ett missvisande resultat. 

(Körner och Wahlgren, 2005; Bryman och Bell, 2005) 

 

4.3.6 Metodkritik 

Reliabilitet 

 
I vår enkätundersökning har vi i ett antal fall valt att utforma påståendena på ett sätt där 

förväntningsgapet avses vara litet vid svarsalternativ sju och inte vid ett som i de flesta 

fallen. Detta har gjorts avsiktligen för att testa reliabiliteten genom att tvinga 

respondenten att verkligen tänka till samtidigt som denna typ av utformning skapar 

utrymme för från respondentens sida variation i svarsalternativen. Vi har dessutom valt 

att i ett fåtal gånger ställa omvända frågor men som är relativt identiska och mäter 

samma begrepp, detta enbart för att testa reliabiliteten. Då svaren trots omkastandet 

visar sig ge samma resultat kan vi konstatera att reliabiliteten i vår undersökning är 

relativt hög.  
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Validitet 

 

I och med att vi först och främst utgått från tidigare vetenskapliga artiklars 

undersökningsfrågor vid utformningen av enkäten, där frågorna och mätningsmetoden 

(en sjugradig likertskala) är väl använd av forskare som tidigare mätt förväntningsgap 

och som resulterat i att de identifierat ett förväntningsgap, anser vi att validiteten i vår 

undersökning i och med de påståenden vi ställer är hög. Dessutom ger denna typ av 

frågor utrymme för jämförbarhet mellan tidigare studier inom förväntningsgap. 
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Kapitel 5. Empiri och analys  

 

   detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska material vi samlat in. 

Först presenteras de intervjuer vi erhållit följt av ett analysavsnitt gällande 

materialet. Därefter ges en redogörelse av enkätundersökningens utfall följt av en 

analysdel där vi med hjälp av bivariat analys, faktoranalys samt multivariat analys kan 

uttrycka oss om de utfallna sambanden. 

 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Företag A 

Intervjun ägde rum den 20 mars och tog cirka 25 min. Intervjun genomfördes via 

telefon. 

 

Företag A har en anställd och har varit verksam i sju år inom konsultbranschen vilket 

betyder att företaget tidigare omfattats av revisionsplikten. Idag har företaget trots 

valmöjligheten valt att ha kvar revisorn. Ägaren har en gymnasieutbildning och har 

därefter gått kortare utbildningar på max två år, både på och utanför högskola i ämnen 

som rör psykologi/ledarskap/kommunikation och försäljning. 

 

När vi frågade vilka förväntningar företag A hade på revisorn och revisionen när 

företagets startades framkom att revisorn främst skulle fungera som ett bollplank, det 

vill säga att ha någon att bolla idéer med. Dessutom framkom en förväntan om att 

revisorn skulle kunna alla lagar, vad som var möjligt och inte, avstämning av att allt 

blev rätt i bokföringen samt ge goda råd. När vi sedan bad respondenten se tillbaka på 

valet av revisor och reflektera kring om förväntningar på revisorn och revisionen 

uppfylldes framkom inget missnöje utan snarare ett nöjt bekräftande. På frågan om vad 

respondenten anser ingår i revisionsuppdraget på företaget fick vi samma svar som när 

vi frågade vilka förväntningar företaget hade på revisorn och revisionen när företagets 

startades, alltså att revisorn skulle fungera som ett bollplank, att revisorn skulle kunna 

alla lagar, vad som var möjligt eller inte, avstämning av att allt blev rätt i bokföringen 

samt gav goda råd.  

I 
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Från intervjun framgår det av respondenten att revisorn gör det den ska, framförallt lyfte 

man vikten av de rättelser som revisorn hjälper till med. Vidare anser respondenten att 

den information denne fick om revision innan uppdraget påbörjas var tillräcklig. När vi 

frågade hur respondenten vet vad en revisors arbetsuppgifter är fick vi som svar att detta 

skedde dels genom konkret fakta, via affärsbekanta men även genom erfarenhet.  Enligt 

respondenten har revisionspliktens avskaffande inte haft någon påverkan på företaget 

som helhet, dock har det ändrat ägarens uppfattning kring revision då respondenter 

menar att den har satt sig in i förändringen men valmöjligheten med revision har inte 

motiverat respondenten till att söka ytterligare information om vad revision innebär. 

5.1.2 Företag B 

 

Intervjun ägde rum den 26 mars och tog cirka 20 minuter. Intervjun genomfördes via 

telefon.  
 

Företaget startades år 1897 och är verksam inom optik. Av intervjun framgår att 

företaget har åtta anställda och omfattas av revisionsplikten. Ägaren har 

kandidatexamen inom ekonomi. Då företaget startades år 1897 kunde nuvarande ägaren 

inte kommentera om förväntningar uppfylldes när företaget startades. Revisorn kom in i 

bilden först då bolaget blev medlem i Köpmannaförbundet, då fanns det förmodligen 

inga förväntningar mer än att få hjälp med att följa lagstiftning enligt nuvarande ägaren. 

 

Revisorns uppdrag i Företag B enligt ägaren är att kontrollera att deras redovisning 

följer lagstiftningen. Ägaren anser att revisorn gör det den ska och att det inte finns 

några avvikelser. Vad gäller kunskapen om revisorns arbetsuppgifter är ägaren 

välinformerad, dock inte i minsta detalj. Den information ägaren fick innan revisionen 

påbörjades ansågs vara tillräcklig. 

 

Revisionspliktens avskaffande påverkade inte detta företag på något sätt, uppfattningen 

kring revision i och med avskaffandet har inte påverkats. När det gäller valmöjligheten 

mellan att ha revisor eller inte anser ägaren att detta inte har motiverat honom på något 

sätt att söka information. 
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5.1.3 Företag C 
 

Intervjun ägde rum den 27 mars och tog cirka 20 minuter. Intervjun genomfördes via 

telefon. 
 
 

Företag C har varit verksam inom livsmedelsbranschen i 15 år. Företaget omfattas inte 

av revisionsplikten men trots detta har ägaren valt att ha revisor. Ägaren har 

civilingenjör utbildning i ett annat land, dock ingen utbildning i Sverige. 

 

När företaget startades hade ägaren i företag C förväntningar i form av att revisorn 

skulle granska företagets bokföring och årsredovisning samt ha en rådgivande roll då 

ägaren inte kände till alla lagar och regler. Det fanns alltså förväntningar på revisorn 

angående informering kring företagets möjligheter och begränsningar. När ägaren såg 

tillbaka på valet av revisor anser han att förväntningarna uppfyllts. Revisionen har alltid 

utförts i tid och ägaren har inte råkat ut för några anmärkningar.  

 

Revisorns uppdrag i Företag C enligt ägaren är att ge upplysningar och något står fel till 

men även ge rådgivning vid större investeringsbeslut. Noggrannhet i revisionsuppdraget 

ska också ingå. Alla revisorer inte alltid är noggranna enligt ägaren i företag C, de kan 

göra misstag som leder till att man får betala avgifter som till exempel 

förseningsavgifter. 

 

Enligt ägaren gör revisorn det den ska och det finns inga avvikelser. När vi frågade 

ägaren hur denne vet vad en revisors arbetsuppgifter är fick vi reda på att informering 

kring revisorns arbetsuppgifter enbart sker via revisorn. Den information ägaren fick 

innan revisionen påbörjades ansågs dock inte vara tillräcklig. 

 

Revisionspliktens avskaffande påverkade inte detta företag på något sätt, allting är som 

vanligt. Uppfattningen kring revision i och med avskaffandet har inte heller påverkats. 

När det gäller valmöjligheten mellan att ha revisor eller inte anser ägaren att detta inte 

har motiverat honom på något sätt att söka information. 
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5.1.4 Företag D 

 

Intervjun ägde rum den 27 mars och tog cirka 10 minuter. Intervjun genomfördes via 

telefon.  
 

Ägaren är utexaminerad civilekonom. Företaget omfattas inte av revisionsplikten och 

har valt att inte ha kvar sin revisor. 

 

Anledningen till att denna intervju inte utfördes till sitt full har att göra med att det 

under intervjun visade sig som redogörs ovan, att företaget varken omfattas av 

revisionsplikt eller hade revisor, varför frågorna kring förväntningsgapet vi avser att 

undersöka inte är aktuella. Företag som inte omfattas av revisionsplikt och som inte har 

revisor omfattas inte av vår undersökning. På grund av dessa omständigheter valde vi 

dock att fråga ägaren vilken typ av utbildning denne besitter, detta för att kunna se om 

det på något sätt fanns en koppling mellan valet av att avskaffa revisionen med den 

utbildning ägaren besitter. 

 

5.2 Analys av intervjuer 

 

I teorin har vi funnit att större företag i många fall har en högre kompetensnivå jämfört 

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

(Svanström, 2004). Om vi ser på företag A:s förväntningar på revisorn och revisionen 

när företagets startades framkom främst att revisorn skulle fungera som ett bollplank, 

det vill säga att ha någon att bolla idéer med. Ett svar som detta kan ge indikation på 

förväntningsgap då revisorn främst är till för att granska ett företags redovisning. Man 

kan dessutom fråga sig om detta svar har med den utbildning ägaren besitter. Av 

intervjun framgår att ägaren har en gymnasieutbildning och att denne därefter har gått 

kortare utbildningar som rör psykologi/ledarskap/kommunikation och försäljning. Ser vi 

i stället på företag D som valt att avskaffa revisionen framgår där av intervjun att ägare i 

företaget i fråga har en civilekonomutbildning. Detta kan kopplas till Svanström (2004) 

som menar att det i mindre företag där kompetensnivån inom redovisningsfrågor är 

relativt låg är mer sannolikt att man väljer att anlita externa redovisare och rådgivare. 

Utifrån detta kan vi alltså finna ett samband kring det resonemang vi fört om att ägarens 
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kunskap och utbildning kan påverkan valet av att avstå från revision då det inte finns ett 

behov av revisionen.  Dessutom framkom av ägaren i företag A att denne hade 

förväntningar om att revisorn skulle kunna alla lagar, vad som var möjligt eller inte, att 

avstämningarna blev rätt i bokföringen samt at revisorn skulle kunna ge goda råd.  

 

En revisors roll enligt lagen är att främst granska företaget, det vill säga agera enligt den 

klassiska rollen (ABL, 3 §). Revisorn har dock enligt både ägare i företag A och C 

tillskrivits arbetsuppgifter utöver det som är lagstadgat, det vill säga att en och samma 

revisor agerar både som konsult och revisor (Jansson, Jonnegård och Larsson, 2010). 

Ägarna i dessa företag förväntar sig att revisorn ska ge råd till företaget gällande olika 

investeringsbeslut, vilka begränsningar företaget har och att revisorn ska agera som ett 

bollplank, det vill säga agera som en konsult (Moberg, 2006). 

 

Ägarna i företag A och C förväntade sig alltså att revisorn skulle agera som en konsult, 

dessa förväntningar klassas som underförstådda förväntningar vilket enligt Ojasalo 

(2001) beskrivs som förväntningar som är så självklara för klienten. Det intrycket vi 

fick från ägarna var just att revisorns roll som rådgivare var så självklar att det gav 

indikationer om att underförstådda förväntningar förelåg. Dessa förväntningar på 

revisorn kan ha att göra med det så kallade okunnighetsgapet (Dennis, 2010; Kinney 

och Nelson, 1996; m.fl.). Enligt Dennis (2010) har människor inte alltid klart för sig vad 

en revisors skyldigheter är, vilket således kan förklara varför ägarna har detta gap 

gällande revisor som rådgivare.  

  

I vissa fall kan förväntningar uppstå då revisorn inte själv vet vad hens arbetsuppgift är. 

Enligt Dennis (2010) uppstår då ett förväntningsgap. Ägare i företag C hade 

förväntningar på revisorn som rådgivare, enligt de uppgifter vi fick agerar revisorn även 

som konsult. Både ägaren och revisorn kommer överens då revisorn utför det ägaren 

förväntar sig av denne. Dock kan ett gap utåt uppstå, det vill säga deras relation kan 

skapa förväntningsgap gentemot andra ägare. Andra ägare förväntar sig att revisorn 

alltid ska ge rådgivning, vilket kanske inte stämmer överens med vad dennes revisor 

egentligen kommer att göra.   
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Vad gäller informationssökning och revisorns kompetens, fann vi att ägare i företag C 

uppfattar att revisorer inte alltid är tillräckligt kompetenta och så noggranna som de 

borde vara. Den information ägaren fick i samband med revisorns anställning i företaget 

var inte tillräcklig enligt ägaren. Detta borde enligt oss ha lett till att ägaren själv sökt 

information. Enligt Jönsson och Rehman (2000) kommer människor som upplever 

något som viktigt att söka information. Detta stämmer alltså inte överens med vad vi 

fick fram i vår undersökning. 

 

När det finns skilda uppfattningar både mellan hur exempelvis revisorn uppfattar och 

tolkar sin roll och ägarnas uppfattning om revisorns roll kan mycket komplexa 

situationer uppstå (Dennis, 2010), där varken ägaren och revisorn uppfattar situationen 

rätt. Dessa problem kan vi främst se när det gäller revisorn olika roller (klassiska rollen 

och konsultrollen). För att reducera så mycket av osäkerheten och de olika 

förväntningarna som kan uppstå är det viktigt att ägare och revisor jobbar nära varandra 

(Shaik och Talha, 2003), dock inte så nära att revisorns oberoende kan rubbas (Moberg, 

2006). 

 

När det gäller informationssökning kring revision i och med revisionspliktens 

avskaffande visade det sig att samtliga företag, som medverkade i intervjun, inte 

motiverades av att söka information. 
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5.3 Empirisk analys av enkätundersökningen 

I detta avsnitt redovisas de tester som genomförts och en empirisk analys förs kring 

utfallen.  

 

5.3.1 Univariat analys 

För att ge en mer överskådlig bild av de respondenter som medverkat i vår 

enkätundersökning väljer vi att först redovisa en kort beskrivning av respondenterna 

genom tabellerna nedan. 

 

Tabell 6. Översikt respondenter. 

Kön Antal Revisionsplikt Ekonomiutbildning 

  Ja Nej Ja Nej 

Man 88 53 35 19 69 

Kvinna 31 17 14 15 16 

 

 

Av de 119 respondenter kan vi utläsa att män varit företagare längre än vad kvinnor har 

varit. 

 

Tabell 7. Företagarens verksamhetsår. 

               Man Antal Kvinna  Antal 

  

0-5 9 0-5 3 

6-10 11 6-10 3 

11-15 13 11-15 6 

16-20 10 16-20 3 

21-25 11 21-25 8 

26-30 9 26-30 2 

31-35 10   

36-40 6   

41-45 4   

46-50 2   



  
 

- 87 - 

 

 

   Figur 10. Revisorns kompetens. 

Av figuren ovan kan vi även konstatera att ägarna överlag anser att deras revisor är 

tillräckligt kompetent, vilket kan vara en förklaring till varför man väljer att ha kvar 

revisionen.  

 

5.3.2 Bivariat analys 

Genom bivariat analys är det möjligt att studera samband och korrelation mellan 

beroende och oberoende variabler. Detta betyder att vi vid denna typ av analys kommer 

att ställa vår beroende variabel, förväntningsgap emot de oberoende variablerna för att 

på så sätt studera samband och korrelation mellan variablerna. (Bryman och Bell, 2005; 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010) Vi kommer att utföra ett antal bivariata tester 

för att dels testa om det föreligger skillnader i förväntningsgap mellan ägare med och 

utan revisionsplikt men även testa för de samband som föreligger mellan vår beroende 

och våra oberoende variabler. Vi kommer dessutom att beakta hur korrelationerna ser ut 

mellan den beroende och de oberoende variablerna samt korrelationerna mellan de 

oberoende variablerna sinsemellan. De tester som kommer att genomföras är: 

korrelationsanalyser, Mann – Whitney test och T-test.  
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Skillnader i svaren mellan ägare i företag med respektive utan revisionspliktplikt 

I detta avsnitt kommer ägarnas svarsalternativ att jämföras genom påståenden som 

mäter förväntningsgapet, samt hur de tillgodogjort sig den uppfattning de har. 

Anledningen till att vi gör detta är just på grund av att det är en av de första 

undersökningarna som görs på så lika populationer vilka dock skiljer sig gällande 

revisionsplikt. För att skapa bättre överskådlighet i hur de ägare med respektive utan 

revisionsplikt svarat har vi valt att slå samman de som svara en etta, en tvåa och en trea 

till 1 för respektive grupp då dessa visar på ett litet gap. Likaså har vi slagit samman de 

som svarat en femma, en sexa samt en sjua till 7 som avser ett stort förväntningsgap. 

Detta alltså enbart för att ge en mer överskådlig bild av skillnaderna i förväntningsgapet 

vad gäller de olika faktorerna. Svarsfrekvensen består av 119 respondenter dock 

varierar svarsfrekvensen då de som svarat en fyra inte tas hänsyn till i och med 

sammanslagningen enligt ovan. 
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Revisorns granskning ger en rättvisande bild. 

Tabell 8. Rättvisande bild. 

Korstabell avseende revisionsplikt och rättvisande bild 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Rättvisande bild 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       53       41       94 

% andel    52,5%  40,6%    93,1% 

Antal   5   2   7 

% andel    5,0%   2,0%     6,9% 

 Totalt antal    58   43   101 

 

 
 

Figur 11. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande rättvisande bild. 

När det gäller påståendet om rättvisande bild kan vi enligt figurerna ovan konstatera att 

cirka 53 procent av ägarna med revisionsplikt har ett litet förväntningsgap medan 5 

procent har ett stort förväntningsgap. När det gäller ägare utan revisionsplikt kan vi 

konstatera att cirka 41 procent tenderar att ett litet förväntningsgap gällande att 

revisorns granskning ska ge en rättvisande bild, medan motsvarande 2 procent har ett 

stort förväntningsgap.  
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Förväntningsgap uppstår till följd av att intressenter saknar kunskap om innerbörden av 

rättvisande bild. (Epstein och Geiger, 1994) Enligt undersökningen har ägarna kunskap 

om rättvisande bild, dock som vi kan se i ovan (Figur 10) verkar denna kunskap ha skett 

genom erfarenhet.   

 

Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. 

 Tabell 9. Garanti. 

Korstabell avseende revisionsplikt och garanti 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Garanti 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       8       7       15 

% andel     7,8%     6,9%   14,7% 

Antal   55      32       87 

% andel    53,9%   31,4%   85,3% 

 Totalt antal   63 39 102 

 

 

 
Figur 12. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande garanti. 
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I detta fall när det gäller ägarnas syn på vilken garanti revisorn kan säkerställa på den 

finansiella rapporteringen är det drygt 8 procent av ägarna med revisionsplikt som har 

ett litet förväntningsgap medan drygt 54 procent indikerar ett stort förväntningsgap. I 

fallet med ägare utan revisionsplikt är det cirka 7 procent som visar på ett litet 

förväntningsgap medan cirka 31 procent indikerar ett stort förväntningsgap. Ser vi till 

hur ägarna skapat sig uppfattningen gällande garanti i figuren till höger kan vi 

konstatera att erfarenhet även här ger mest utslag för båda grupperna. Tidigare studie 

gjorda av Fadzly och Ahmad (2004) fann att banker hade högst förväntningar på 

garanti. Även studien gjord av Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009) fann 

betydanden förväntningsgap mellan revisorer och studenter, gällande garanti. Enligt vår 

undersökning finns det ett stort gap avseende revisorns förmåga att avge absolut garanti, 

vilket kan förklaras av att det finns en otydlighet vad gäller revisorns granskning.  
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Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter. 

      Tabell 10. Felaktigheter. 

Korstabell avseende revisionsplikt och felaktigheter 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Felaktigheter 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       17       13       30 

% andel    15,5%  11,8%    27,3% 

Antal   48   32   80 

% andel    43,6%   29,1%     72,7% 

 Totalt antal    65   45   110 

 

 

 
Figur 13. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande felaktigheter. 

När det gäller påståendet om felaktigheter kan vi enligt figuren ovan konstatera att 16 

procent av ägarna med revisionsplikt har ett litet förväntningsgap medan 44 procent har 

ett stort förväntningsgap. När det gäller ägare utan revisionsplikt är det 12 procent som 

tenderar att ett litet förväntningsgap, medan motsvarande 29 procent har ett stort 

förväntningsgap. Ägarna, har i detta fall åter, oberoende om de tillhör de som har 

revisionsplikt eller inte, skapat sig uppfattningen gällande revisorns skyldighet att 

upptäcka alla felaktigheter genom erfarenhet. Enligt Öhman (2006) tenderar 
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intressenter, varibland ägare att tillskriva revisorer ett större ansvar för deras uppgifter 

än vad revisorerna själva vill kännas vid. Tidigare studier har lyckat påvisa ett 

förväntningsgap angående revisorns skyldighet att upptäcka felaktigheter (Frank, Lowe 

och Smith, 2001; Sidani, 2007), som vi kan se har detta även avspeglats i vår studie. 
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Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier. 

      Tabell 11. Upptäckande av bedrägeri. 

Korstabell avseende revisionsplikt och upptäckande av bedrägeri 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Upptäckande av 

bedrägeri 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       27       18       45 

% andel    27,6%  18,4%    45,9% 

Antal   29   24   53 

% andel    29,6%   24,5%     54,1% 

 Totalt antal    56   2   98 

 

 

 
Figur 14. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande upptäckande av bedrägeri. 

I detta fall när det gäller ägarnas syn på revisorns skyldighet att upptäcka bedrägeri är 

det drygt 28 procent av ägarna med revisionsplikt som har ett litet förväntningsgap 

medan drygt 30 procent indikerar ett stort förväntningsgap. I fallet med ägare utan 

revisionsplikt är det cirka 18 procent som visar på ett litet förväntningsgap medan cirka 

25 procent indikerar ett stort förväntningsgap. Ser vi till hur ägarna skapat sig 

uppfattningen gällande upptäcka bedrägeri i figuren till höger kan vi konstatera att 

erfarenhet även här ger mest utslag för båda grupperna.  
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Tidigare empiriska studier har identifierat att det inom revisorns ansvar att upptäcka och 

förhindra bedrägeri, förelåg ett stort förväntningsgap (Best, Buckby och Tan, 2001; 

Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema, 2009; Fadzly och Ahmad, 2004) och att 

skillnader avseende bedrägerier skiljer sig signifikant respondenter emellan (Siddiqui, 

Nasreen och Choudhury-Lema, 2009). Vi fann alltså i enlighet med dessa studier att 

många ägare har ett stort gap gällande revisorns ansvar att upptäcka bedrägeri. Den 

andel som hade ett stort förväntningsgap var totalt sett större än de som hade ett litet 

förväntningsgap. Enligt detta kan vi konstatera att ägare har ett stort förväntningsgap 

avseende revisorns ansvar att upptäcka bedrägeri. 

 

Angående ägarnas uppfattning kring revisorns ansvar att upptäcka bedrägeri kan vi se 

att en stor del, i jämförelse med resterande nio påståenden, har uppfattat att revisorns 

ansvar att upptäcka bedrägeri har skett genom presenterad information (20,2%). Det är 

dock erfarenhet som förklarar den största delen av hur ägarna uppfattat detta påstående. 

Men detta skulle kunna indikera att revisorn lägger stor vikt vid att presentera 

information om vilket ansvar som åligger dem gällande bedrägeri. Enligt Epstein och 

Geiger (1999) anses ägarna vara en av revisionsbyråernas prioriteringar, där resurser 

läggs på informering genom att antingen utbilda eller muntligt informera ägarna. Detta 

skulle kunna förklara varför presenterad informering kring bedrägeri har gett ett relativt 

utslag. 
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Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri. 

      Tabell 12. Förhindrande av bedrägeri. 

Korstabell avseende revisionsplikt och förhindrande av bedrägeri 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Förhindrande av 

bedrägeri 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       46       35       81 

% andel    41,4%  31,5%    72,9% 

Antal   20   10   30 

% andel    18,0%   9,0%     27% 

 Totalt antal    66   45   111 

 

 
Figur 15. Skillnader i förväntningsgap gällande förhindrande av bedrägeri. 

När det gäller revisorns uppgift att förhindra bedrägeri kan vi konstatera att cirka 41 

procent av ägarna med revisionsplikt har ett litet förväntningsgap medan 18 procent har 

ett stort förväntningsgap. När det gäller ägare utan revisionsplikt är det 32 procent som 

tenderar att ett litet förväntningsgap, medan motsvarande 9 procent har ett stort 

förväntningsgap. Vi kan i detta fall inte uttala oss kring hur ägarna skapat sig 

uppfattningen kring förhindrande av bedrägeri då vi ansåg att respondenterna kan 

uppfatta frågan som upprepande då vi vid upptäckande av bedrägeri frågar om 
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uppfattningen. Dock skulle det nu i efterhand vara intressant att se om det finns någon 

skillnad i och med att svaren mellan dessa påståenden skiljer sig åt. 

 

Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste vid granskning 

förlita sig på ett urval av alla händelser inom ett företag 

      Tabell 13. Orimliga krav. 

Korstabell avseende revisionsplikt och orimliga krav 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Orimliga krav 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       65       44       109 

% andel    58,0%  39,3%    97,3% 

Antal   1   2   3 

% andel    0,9%   1,8%     2,7% 

 Totalt antal    66   46   112 

 

 

 
 

Figur 16. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande orimliga krav. 

Enligt figurerna kan vi se att totalt 58 procent av de företag som har revisionsplikt ett 

litet förväntningsgap. För de företagen utan revisionsplikt ligger denna siffra på 39 

procent. Vidare ser vi att ägare i företag med revisionsplikt har ett stort förväntningsgap 



  
 

- 98 - 

 

motsvarande 1 procent medan denna siffra uppgår till 2 procent för ägare i företag utan 

revisionsplikt. Sammantaget kan vi likväl uttala oss om att det finns ett litet 

förväntningsgap gällande orimliga krav på revisorn. Som i samtliga fall hittills kan vi 

konstatera att källan till den uppfattning ägarna har är erfarenhetsgrundad och inte 

grundad på information som ägarna själva söker upp.  

 

Revisorn är opartisk och objektiv 

     Tabell 14. Revisorns oberoende. 

Korstabell avseende revisionsplikt och oberoende 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Oberoende 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       55       43       98 

% andel    52,3%  41,0%    93,3% 

Antal   6   1   7 

% andel    5,7%   1,0%     6,7% 

 Totalt antal    61   44   105 

 

 
Figur 17. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande revisorns oberoende. 

I detta fall när det gäller ägarnas syn på revisorns oberoende är det 52 procent av ägarna 

med revisionsplikt som har ett litet förväntningsgap medan drygt 6 procent indikerar ett 
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stort förväntningsgap. I fallet med ägare utan revisionsplikt är det cirka 41 procent som 

visar på ett litet förväntningsgap medan cirka 1 procent indikerar ett stort 

förväntningsgap. Ser vi till hur ägarna skapat sig uppfattningen gällande revisorns 

oberoende får erfarenhet mest utslag. 

Enligt RevL 20 § ska en revisor i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Andra 

empiriska undersökningar vi funnit har inte heller dem kunnat påvisa något 

förväntningsgap avseende revisorns oberoende (Best, Buckby, och Tan, 2001; Fadzly 

och Ahmed, 2004; Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema, 2009 m.fl.), det fanns dock 

skillnader i uppfattningen om revisorns oberoende mellan de olika respondenterna 

(Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema, 2009). 
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En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad information 

     Tabell 15. Rapportering. 

Korstabell avseende revisionsplikt och rapportering 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Rapportering 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       30       13       43 

% andel    34,9%  15,1%    50,0% 

Antal   21   22   43 

% andel    24,4%   25,6%     50,0% 

 Totalt antal    51   35   86 

 

 
Figur 18. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande rapportering. 

Vad gäller ägarnas uppfattning om rapporteringen kan vi se att företag utan plikt har ett 

större gap än företag med plikt. Cirka 26 procent av de företag utan plikt och cirka 24 

procent av de företag som har revisionsplikt, tror att revisorn lägger stor vikt på 

framtidsorienterad information. Motsvarande indikerar 34 procent av ägarna med 

revisionsplikt ett litet förväntningsgap medan denna siffra uppgår till 15 procent för 

ägare i företag utan revisionsplikt. Uppfattningen ser vi återigen främst skapats genom 

erfarenhet.  
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Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

Tabell 16. Fortlevnad. 

Korstabell avseende revisionsplikt och Fortlevnad 

 Revisionsplikt Totalt 

Ja Nej 

Fortlevnad 

Litet gap 

 

Stort gap 

Antal       50       33       83 

% andel    48,1%  31,7%    79,8% 

Antal   13   8   21 

% andel    12,5%   7,7%     20,2% 

 Totalt antal    63   41   104 

 

 
Figur 19. Skillnader i förväntningsgap och informationssökning gällande fortlevnad. 

I fallet när det gäller ägarnas syn på revisorns ansvar vad gäller fortlevnad är det 48 

procent av ägarna med revisionsplikt som har ett litet förväntningsgap medan cirka 13 

procent indikerar ett stort förväntningsgap. I fallet med ägare utan revisionsplikt är det 

cirka 32 procent som visar på ett litet förväntningsgap medan cirka 8 procent indikerar 

ett stort förväntningsgap. Ser vi till hur ägarna skapat sig uppfattningen gällande 

påståendet kring fortlevnad får erfarenhet liksom i samtliga fall mest utslag.  
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Enligt vår tes skulle företag utan revisionsplikt ha en bättre förståelse kring revisorns 

ansvar att garantera fortlevnad av företaget än företag med revisionsplikt, då 

informationssökning från ägarna skett. Detta påstående kan antas vara mycket orimligt 

vilket förklarar varför ägarna inte hade något stort gap även om uppfattningen var 

baserad på erfarenhet.  

Skillnader mellan ägare med och utan revisionsplikt 

 

För att testa om det föreligger signifikanta skillnader mellan ägare i företag med och 

utan revisionsplikt har vi valt att genomföra Mann - Whitney. Även de vetenskapliga 

artiklarna vi tagit del av utförde detta test då de undersökte hur respondenternas svar 

gällande vissa påståenden skiljde sig åt (Best, Buckby, och Tan, 2001; Peter Schelluch, 

Grant Gay, 2006; Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema, 2009, m.fl.). Mann-Whitney 

är ett välkänt test som bygger på rangordning av enheter i varje grupp, som är 

fördelaktigt då analys av ordinalvariabler ska genomföras (Denscombe, 2009). 

 

När statistiska hypotesprövningar utförs, utgår man från att det inte finns något verkligt 

samband mellan variablerna, såvida detta inte motbevisas genom en signifikansnivå 

som understiger 0,05 (Denscombe, 2009). Vi utgår därför tillsvidare att det inte finns 

någon verklig skillnad, till dess att motsatsen bevisats. 

 

Vår nollhypotes är följande (H0):  

Ägare i företag med och utan revisionsplikt har svarat liknande vad gäller de olika 

påståendena som mäter förväntningsgap. 

Mothypotesen bli då alltså (H1):  

Ägare i företag med och utan revisionsplikt har svarat olika vad gäller de olika 

påståendena som mäter förväntningsgap. 

 

Tabellen på nästkommande sida visar uppdelningen på företag utan och med 

revisionsplikt. Genom Mann-Whitney fick vi alltså möjlighet att se mer exakt hur 

medelvärdena mellan dessa företag skiljde sig åt.   
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Tabell 17. Mann –  Whitney test. Medelvärde och signifikansnivå mellan företag med 

revisionsplikt och företag utan revisionsplikt. 

 Revisionsplikt Medelvärde Sign. 

Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier Ja 4,11 ,917 

Nej 4,10 

Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter Ja 4,90 ,351 

Nej 4,66 

En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad 

information 

Ja 3,64 ,136 

Nej 4,05 

Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

 

Ja 2,53 ,501 

Nej 2,68 

Revisorns granskning ger en rättvisande bild Ja 3,64 ,128 

Nej 4,05 

Revisorn är opartisk och objektiv Ja 2,58 ,590 

Nej 2,35 

Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter 

Ja 5,32 ,007* 

Nej 4,74 

Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

 

Ja 3,14 ,658 

Nej 2,87 

Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de 

måste vid granskning förlita sig på ett urval av alla händelser 

inom ett företag 

Ja 1,75 ,570 

Nej 1,90 

* Korrelation är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig), ** Korrelation är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig) 
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Enligt tabellen ovan kan vi alltså utläsa att det finns en signifikant skillnad i svaren 

gällande garanti, det vill säga att revisorn ger absolut garanti om att årsredovisningen 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi kan alltså förkasta nollhypotesen och med 95 

procent säkerhet konstatera att det finns en skillnad i svaren mellan företag utan och 

med revisionsplikt vad gäller uppfattningen om att revisorn ger absolut garanti att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Hur gapet skiljer sig åt vad 

gäller garanti mellan ägare med och utan revisionsplikt kan vi se i vårt föregående 

avsnitt i Figur 11, som visar att ägare i företag utan revisionsplikt har ett lägre 

förväntningsgap. Företag med och utan revisionsplikt tenderar överlag att svara på ett 

liknande sätt gällande de olika påståendena.  

 

Vi utförde även ett T-test (Appendix 6) där syftet var att se om svaren kunde skilja sig 

åt från Mann - Whitney testet. Vi fann dock samma resultat genom T-testet, det vill säga 

att det fanns en signifikans skillnad i uppfattningen mellan ägare gällande garanti, precis 

som med Mann - Whitney testet. 

 

5.3.3 Faktoranalys  

För att analysera den data vi fått fram av enkäterna samt se om det finns ett 

förväntningsgap gjordes en faktoranalys som visade att alla variablerna som mäter 

förväntningsgap inte samvarierade. Dock för att kontrollera att faktoranalysen var 

lämplig att utföra på det datamaterial vi hade genomfördes några statistiska 

reliabilitetstester: KMO-test och Bartletts test samt Cronbach alphatest. Då KMO-värde 

var över 0,6 (0,718), och Bartlett’s värde var signifikant (p<0,000) lämpade sig vårt 

datamaterial för en faktoranalys. Cronbachs alpha brukar som tumregel ha en gräns vid 

0,7 där 1 anses vara max, i vårt fall låg Cronbachs alpha på 0,43. Med hjälp av 

faktoranalysen kunde vi identifiera underliggande faktorer som förenade de konkreta 

enkätfrågorna, det vill säga kombinera och reducera antalet variabler för att tydliggöra 

deras bakomliggande relation. Påståendena som mäter förväntningsgapet gjordes 

därmed mer lätthanterliga. Istället för att ha åtta olika påståenden kring revisorn och 

revisionen kunde vi genom faktoranalysen se vilka av dessa som samvarierade. Enligt 

Kaiserkriteriet ska endast faktorer med egenvärde över ett behållas för vidare analys. 

Egenvärdet är ett mått som visar hur stor förklaringsförmåga faktorn har, där den första 
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huvudfaktorn har störst förmåga att förklara, den andra faktorn svarar för den näst 

högsta förklaringsförmågan och så vidare. De faktorer som uppvisar egenvärde mindre 

än ett är därmed inte signifikanta och därför bör hänsyn inte tas till dessa. I vårt fall gav 

tre stycken komponenter med en kumulerad varians på cirka 60 procent utslag med 

egenvärde över ett. Egenvärde, varians i procent samt kumulativ varians i procent 

redovisas enligt tabellen nedan.  

 

   
Tabell 18. Förklarad varians per faktor och kumulativ (%). 

Faktorer Egenvärde Varians (%) Kumulativ varians (%) 

1 2,280 25,338 25,338 

2 1,871 20,788 46,126 

3 1,248 13,871 59,998 

 

 

Vi fick med andra ord fram tre olika gap med faktorer som samvarierar inom respektive 

gap. Vidare utfördes varimaxrotation för att på så sätt underlätta tolkningen av 

resultaten vi fått. Med hjälp av denna kunde vi utläsa faktorladdningarna, det vill säga 

hur starkt varje faktor laddade på de tre komponenterna.  
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Tabell 19. Faktoranalys med Varimaxrotation. 

 Komponent 

             1               2            3 

Upptäckande av 

bedrägeri 
,791   

Felaktigheter ,732   

Rapportering ,634   

Fortlevnad ,612   

Rättvisande bild  ,791  

Oberoende  ,662  

Garanti  -,660  

Förhindrande av 

bedrägeri  
  ,889 

Orimliga krav   ,513 

 

Som vi ser i tabellen ovan resulterade, med hjälp av varimaxrotation, i att fyra 

påståenden laddade högt i komponent 1, tre påståenden laddade högt i komponent 2 och 

två påståenden laddade högt i komponent 3.  

 

Med utgångspunkt från denna uppdelning valde vi att benämna komponent 1 för 

Ansvarsgap, komponent 2 för Tillförlitlighetsgap och komponent 3 för Orimlighetsgap. 

Komponenternas benämning påverkades av vilka påståenden som listades inom 

respektive komponent. Ansvarskomponenten innehöll framförallt påståenden som hade 

att göra med vilka ansvar revisorn har. Tillförlitlighetskomponenten däremot innehåller 

påståenden som rör vilken tillförlitlighet revisorn ger. Orimlighetskomponenten 

innehåller påståenden som handlar om orimliga krav som ställs på revisorn. Tabellen 

nedan visar en sammanställning av indelningen. 
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Tabell 20. Indelning av påståenden inom ansvar, tillförlitlighet och orimliga krav.                

Ansvarsgap 

 

1. Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier 

2. Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter 

3. En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad 

information 

4. Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

Tillförlitlighetsgap 

5. Revisorns granskning ger en rättvisande bild 

6. Revisorn är opartisk och objektiv 

7. Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter 
 

Orimlighetsgap 

8. Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

9. Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste vid 

granskning förlita sig på ett urval av alla händelser inom ett företag 

 

Som vi ser ovan resulterar vår faktoranalys inte i ett enda gap som vi tänkte oss från 

början utan i tre olika gap. Detta kan förklaras av att respondenterna har svarat på ett 

sådant sätt att förväntningsgapet tenderat att ordnas i tre olika gap, dessa är ansvarsgap, 

tillförlitlighetsgap samt orimlighetsgap. 

 

Korrelationsanalys 

Korrelationerna utförs i syfte för att se hur våra beroende variabler enligt faktoranalysen 

ovan korrelerar, det vill säga samvarierar med våra oberoende variabler. Enkelt uttryckt 

ska vi med detta test beakta om samband föreligger mellan variablerna eller inte. 

(Bryman och Bell, 2005) Då detta test även uttrycker korrelationen mellan sambanden 

kommer vi även att kunna uttala oss om sambandets storlek förutsatt att sambanden 



  
 

- 108 - 

 

mellan variablerna är signifikanta (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010).Vid 

utförandet och tolkning av testet kommer hänsyn tas till Spearman´s Rho samt 

contingency koefficient och inte Pearsons r, detta då våra beroende variabler är 

kvalitativa variabel där Perasons r inte lämpar sig. (Bryman och Bell, 2005). 

 

Vi tar först hänsyn till hur de oberoende variablerna korrelerar med den beroende för att 

sedan undersöka hur samtliga variabler korrelerar med varandra.  

Tabell 21. Korrelationsanalys – oberoende faktorer i relation till förväntningsgapen. 

 Spearman's rho 

korrelations koefficient 

Sig. 

Ansvarsgap   

Utbildning ,036 ,700 

Behov ,095 ,303 

Företagarens verksamhetsår ,041 ,672 

Tillförlitlighetsgap   

Utbildning ,140 ,130 

Behov -,186* ,043 

Företagarens verksamhetsår ,048 ,623 

Orimlighetsgap   

Utbildning -,026 ,780 

Behov -,156 ,091 

Företagarens verksamhetsår -,019 ,842 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) bör man vid tolkning av data inte bara ta hänsyn till 

signifikansen, man bör även beakta korrelations koefficienten då man tolkar data och 

inte utesluta enbart den ena på den andras bekostnad. Genom korrelations koefficienten 

kan vi tolka samband mellan variablerna (Johannessen och Tufte, 2003; Bryman och 

Bell, 2005). En korrelation som visar plus 1 uttrycker ett fullständigt positivt samband 
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som innebär att om man får högt värde på ena variabeln så får man högt värde på den 

andra och omvänt. En korrelation på 0 är alltså ett uttryck för att det inte finns någon 

korrelation. (Johannessen och Tufte, 2003) 

 

Tidigare har vi fört resonemanget om att ju högre behov ett företag har av revision desto 

större förväntningsgap kommer de att ha. Enligt vår undersökning kan vi se att desto 

mindre behov ett företag har av revision, desto större förväntningsgap avseende 

revisionens och revisorns tillförlitlighet har de. Detta är alltså inte i linje med den tes vi 

fört om att ju högre behov ett företag har desto större förväntningar kommer de att ha 

vilket leder till att förväntningsgap kan uppstå. Ett högre behov borde bidra till ett större 

gap, som exempel kan nämnas skuldsatta företag, dessa företag antas ha ett större behov 

av revision och mer sannolikt även skapar sig så kallade orealistiska förväntningar 

(Ojasalo, 2001). Förklaringen till att vi fick detta utfall kan ha att göra med att företag 

som har ett lågt behov av revision, inte informerar sig vilket därmed skulle kunna skapa 

förväntningsgap.  

 

Vi kan dock konstatera att det föreligger ett relativt svagt samband mellan 

tillförlitlighetsgapet och vilket behov ett företag har av revision (r= -0,084).  Trots detta 

valde vi att studera vidare hur behovet ser ut hos respondenterna då behov gav ett 

signifikant utfall i korrelationsanalysen och kan förklara skillnader i förväntningsgap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 110 - 

 

Skillnader i behov mellan ägare med respektive utan revisionsplikt 

Redovisning och revision kan som vi har sett i teorin användas för olika syften. Vi har 

nedan valt att redovisa skillnaden mellan det interna och externa behovet i företag med 

och utan revisionsplikt. Som vi kan se har ägare i företag med revisionsplikt större 

internt behov av revisorn än externt. Detta kan förklaras av att vi i vårt urval när det 

gäller företag med revisionsplikt valt att begränsa oss till 20 anställda. Dessa företag är 

relativt små och kan därför tänkas ha ett större internt behov. Ägare i företag utan 

revisionsplikt har istället ett relativt högt behov av revisorn i sin helhet, det vill säga 

både internt och externt. Detta kan förklaras av att de i många fall trots allt är mindre 

insatta i revision och redovisning. 

 

 

Vad stapeldiagrammen ovan syftar till att åskådliggöra är alltså skillnaden i behovet av 

revision, mellan företag med och utan revisionsplikt. Som vi nämnde ovan har alltså 

ägare i företag utan revisionsplikt som helhet ett större behov av revisionen än ägare i 
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företag med revisionsplikt, vars främsta behov är internt inriktat. Vi skall dock nämna 

att detta är baserat på vårt urval och den svarsfrekvens vi lyckats samla in och är med 

detta sagt inte representativt för en hel population. Inte desto mindre ger det en bild av 

behovet kring revision. 

Nedan i Tabell 22 kan vi se att antagande har ett positivt samband med 

orimlighetsgapet. Variabeln antagande har skapats genom att ge respondenten utrymme 

för eget svarsalternativ. Respondenter som svarade uppgav dock liknande svar där vi 

kunde sammanställa svaren och tolka de som egna gissningar, det vill säga svar som 

”vet ej”, ”egen gissning” och ”magkänsla” tolkar vi som egna antagningar man gjort. 

Antagande innebär att respondenterna gissat när de svarat på vissa påståenden angående 

revisorns ansvar, vilket betyder att ju mer ägare går på ”magkänsla”, ”intuition” och 

egna gissningar då förekommer ett större förväntningsgap. Detta samband är relativt 

starkt (r=0,707) och i linje med den tes vi för om att ju mer informerade ägarna är desto 

mindre förväntningsgap har de. När uppfattningar skapas på detta vis kan förväntningar 

bli otydliga. Enligt Ojasalo (2001) kan förväntningar uppstå när klienter inte har en klar 

uppfattning om vad de vill ha från revisorn. Otydliga förväntningar kan leda till att 

klienten blir missnöjd och byter revisor (Ojasalo, 2001). 
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Tabell 22. Korrelationsanalys – samtliga oberoende faktorer i relation till 

förväntningsgapen. 

 Contingency koefficient Sig. 

Ansvarsgap   

Kön ,623 ,717 

Revisionsplikt ,638 ,519 

Ekonomiskutbildning ,632 ,602 

Uppsökt information ,372 1,000 

Presenterad information ,652 ,332 

Erfarenhet ,651 ,348 

Antaganden ,707 ,004 

Tillförlitlighetsgap   

Kön ,623 ,717 

Revisionsplikt ,638 ,519 

Ekonomiskutbildning ,632 ,602 

Uppsökt information ,372 1,000 

Presenterad information ,652 ,332 

Erfarenhet ,651 ,348 

Antaganden ,707 ,004 

Orimlighetsgap   

Kön ,623 ,717 

Revisionsplikt ,638 ,519 

Ekonomiskutbildning ,632 ,602 

Uppsökt information ,372 1,000 

Presenterad information ,652 ,332 

Erfarenhet ,651 ,348 
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Antaganden ,707 ,004 
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Samtliga variabler har testats med Spearman’s Rho för att beakta hur de oberoende variablerna förhåller sig till varandra. 

Tabell 23. Spearman’s Rho-test. 

 Ansvarsgap Tillförlitlighetsgap Orimlighetsgap Revisionsplikt Kön Ekonomi-

utbildning 

Presenterad 

information 

Uppsökt 

information 

Erfarenhet Antaganden Utbildning 

Revisionsplikt 
,079 ,006 -,206

*
         

Kön 
,134 ,063 -,042 ,048        

Ekonomi- 

utbildning 
-,112 -,125 -,160 ,000 ,260

**
       

Presenterad 

information 
,106 ,079 -,024 ,143 ,159 ,135      

Uppsökt 

information 
,150 -,034 -,092 -,109 ,071 -,083 -,046     

Erfarenhet 
-,072 -,138 ,059 -,095 -,139 -,112 -,858

**
 -,320

**
    

Antaganden 
-,174 ,199

*
 -,031 ,023 -,078 ,061 -,046 -,017 -,320

**
   

Utbildning 
,065 ,018 -,164 ,031 ,061 ,132 ,071 ,035 -,040 -,099  

Behov 
,128 ,001 -,113 -,070 ,131 ,037 -,063 -,123 ,148 -,125 ,045 

 

* Korrelation är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig), ** Korrelation är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig)
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Enligt ovanstående korrelationsanalys ser vi att erfarenhet korrelerar med antagande, 

pressenterad och uppsökt information. Eftersom erfarenhet är den enda variabeln som 

korrelerar med två stycken av våra variabler har vi därför valt att utesluta denna i vår 

kommande regressionsanalys. 

5.3.4 Multivariat analys 

 

En multivariat analys ger möjlighet att på en och samma gång analysera tre eller fler 

variabler (Bryman och Bell, 2005). Denna typ av analys anses även väga tyngre än de 

bivariata analyserna, vilket är motiveringen till varför vi väljer att utföra även dessa 

tester. Ett alternativ vad gäller multivariat analys är multipel linjär regression 

(Dahmström, 2005), vilken vi valt att genomföra. Denna typ av analys förutsätter att 

samtliga variabler är kvantitativa, vilket de inte är i vårt fall. I och med att många av 

våra variabler inte är kvantitativa har vi valt att omvandla dessa till dummyvariabler 

vilket gör det möjligt att utföra multivariat regressionsanalys (OLS) (Djurfeldt och 

Barmark, 2009).  

 

Regressionsanalys  
 

De tre olika förväntningsgap inom ansvar, tillförlitlighet och orimliga krav vi fick fram i 

faktoranalysen jämfördes i förhållande till de oberoende variablerna såsom: kön, 

revisionsplikt, utbildning, ägarens verksamhetsår, om ägarens utbildning varit inriktad 

på ekonomi, vilket behov företaget har av revisor och hur information skett. Genom 

regressionsanalysen kunde vi se om det fanns något signifikant samband mellan de 

olika förväntningsgap och de oberoende variablerna. Den modell som visade sig vara 

signifikant var tillförlitlighetsgapet (p=0,043). Med andra ord har vissa av de oberoende 

variablerna en effekt på förväntningsgapet när det gäller tillförlitligheten gentemot 

revisorn i hög utsträckning. De andra två modellerna avseende ansvarsgapet (p=0,261) 

och orimlighetsgapet (p=0,079) var alltså inte signifikanta, dock visar modellen 

avseende orimlighetsgapet en tendens till signifikans. Nedan redogörs dock för samtliga 

modellers signifikansvärden i regressionsanalysen.  
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Tabell 24. Resultat av Regressionsanalyser för Förväntningsgap. 

                                                                                         Ansvarsgap                                                   Tillförlitlighetsgap                               Orimlighetsgap 

Oberoende variable Riktning Std. B Std. Fel VIF Std. B Std. Fel VIF Std. B Std. Fel VIF 

Revisionsplikt 
+ ,038 ,196 1,087 

-,089 ,197 
1,087 -,195 ,190 1,087 

Ägarens verksamhetsår 
- ,048 ,041 1,073 

,101 ,042 
1,073 ,010 ,040 1,073 

Kön 
- ,113 ,241 1,167 

,152 ,242 
1,167 ,007 ,234 1,167 

Utbildning 
- ,066 ,198 1,064 

,054 ,199 
1,064 -,048 ,192 1,064 

Ekonomiutbildning 
- -,155 ,216 1,112 

-,128 ,217 
1,112 -,090 ,210 1,112 

Behov 
+ ,109 ,194 1,097 

,081 ,195 
1,097 -,028 ,189 1,097 

Presenterad information 
- ,062 ,319 

1,084 ,093 
,320 

1,084 
,068 ,310 

1,084 

Uppsökt information 
- ,164 ,980 

1,029 -,041 
,985 

1,029 
-,071 ,953 

1,029 

Antagande 
+ -,152 ,702 

1,046 ,355* 
,705 

1,046 
-,295 ,682 

1,046 

F – värde 
 

1,362 
 

 2,036   

1,795   

Justerad R2 
 

,030   ,080    

,063   

n = 119, * Korrelation är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 
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I kolumnen riktning anges riktning baserade på våra resonemang. Exempelvis när det 

gäller utbildning resonerar vi enligt följande: Ju högre utbildning ägaren har desto 

mindre förväntningsgap, därav minustecknet.  

 

Vi kan först och främst konstatera att Justerad R
2
 för modell 2 vilken motsvarar 

tillförlitlighetsgapet uppgår till 8,0 procent vilket betyder att våra variabler förklarar 8 

procent av variansen i förväntningsgapet. Detta kan förklaras av att vi har många 

variabler vi testar på ett relativt litet urval (119 st).  Den variabel som visar sig vara 

signifikant i denna modell är antaganden och tolkas enligt följande: Ju mer information 

ägare skaffar sig som varken motsvarar uppsökt, presenterad information eller 

erfarenhet desto större förväntningsgap har de. När uppfattningar skapas på detta vis 

kan förväntningar bli otydliga. Enligt Ojasalo (2001) kan förväntningar uppstå när 

klienter inte har en klar uppfattning om vad de vill ha från revisorn. Otydliga 

förväntningar kan leda till att klienten blir missnöjd och byter revisor (Ojasalo, 2001). 

 

Genom att beakta VIF-värdena kan vi konstatera att det inte föreligger någon 

multikollinearitet, det vill säga att de oberoende variablerna är beroende av varandra 

och riskerar att ge oss en fel bild. Det kritiska värdet för VIF är 2,5. Överstiger ett 

enskilt VIF detta värde signalerar det alltså problem (Djurfeldt, 2010). Dock som vi kan 

se i ovanstående regressionsanalyser omfattas inte dessa av variabeln erfarenhet. 

Förklaringen till detta har att göra med att VIF-värdet understiger det kritiska värdet på 

2,5 (Djurfeldt och Barmark, 2009) och det är därmed onödigt att ta med denna variabel i 

modellerna då det finns risk för multikollinearitet, i övrigt förekommer ingen 

mulltikollienaritet.  

 

Det sista steget för att avgöra om nollhypotesen (H0) kan förkastas är att beakta F-värdet 

som ska överstiga 4,60 vid 5 procent signifikansnivå för att det ska vara möjligt att 

förkasta H0 (Djurfeldt, 2010). I vårt fall uppgår F-värdet till 2,036 när det gäller 

tillförlitlighetsgapet vilket betyder att vi inte kan förkasta vår H0. Om F-värdet hade 

överstigit 4,60 hade ovanstående resonemang varit acceptabla då H0 hade förkastats, 

vilket hade betytt att skillnader mellan ägare i företag med och utan revisionsplikt 

förekommer. 
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SAMMANFATTNING 

 

 Det finns överlag inga skillnader i förväntningsgap mellan ägare i företag med och utan 

revisionsplikt, förutom när det gäller vilka garantier en revisor kan ge, där ägare i företag 

med revisionsplikt hade ett mycket större förväntningsgap än ägare i företag utan 

revisionsplikt. 

 Många av ägarna, oberoende om de omfattas av revisionsplikt eller inte, har ett stort 

förväntningsgap när det gäller följande: revisorns upptäckande av bedrägeri, revisorns 

förmåga att utge absolut garanti samt revisorns förmåga att upptäcka alla felaktigheter. 

 Revisionspliktens avskaffande har inte motiverat ägare utan revisionsplikt att söka 

information. De uppfattningar ägarna har skapat sig angående revisorns uppgifter och 

revisionen är baserade på ägarnas egna erfarenheter. 

 Det finns heller inga skillnader mellan förväntningsgap och kön, vilket behov företaget 

har, ägarens utbildningsnivå etcetera. 
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Kapitel 6. Diskussion 

 

 kommande kapitel kommer vi att diskutera det empiriska material vi samlat in med 

hjälp av teori som grund. 

 

 

Information och val om fortsatt revision 

Av de 119 företag vi undersökte hade 62 av dessa inte revisionsplikt, varav 47 av dessa 

valde att revideras, vilket kan förklaras av att ägarna anser att revisorn är tillräckligt 

kompetent och därför väljer att ha fortsatt revision. Ytterligare förklaringen kan även 

ligga i isomorfism, då dessa siffror visar på att ägarna i vår undersökning verkar vid 

osäkerhet inför ett val agera härmande och hålla sig till traditioner. Att fallet är sådant 

kan alltså förklaras av DiMaggio och Powell (1983) som menar att företag hellre väljer 

att härma andra mer framgångsrika företag när det finns en osäkerhet. Revisionspliktens 

avskaffande kan vara en stor osäkerhet för företag då det för första gången år 2010 

avskaffades. Småföretag är i en position där det kan blir svårt att ta ett beslut som kan 

vara avgörande för företaget. Bieffekterna av att inte ha en revisor som granskar är 

relativt nya och fortfarande otydliga, vilket därmed kan ha skapat en situation där 

företag istället väljer att fortsätta ha revision.  

 

Som helhet kan vi utifrån analyserna förvissa oss om att informering vid ett beslut som 

Kepner och Tregoe (1985) menar är det mest optimala och stödjer vårt antagande om att 

de som har en valmöjlighet kan tänkas ha mer information, inte stämmer alls enligt det 

utfall vi fått. Att Parker och Schrifts (2011) resonemang stämmer om att antalet 

alternativ att välja mellan ger upphov till olika informationsprocesser är det en viss 

tvekan om, då det i vår undersökning visar sig att en individ med endast två 

valmöjligheter, ja eller nej till revision trots allt inte är väljer att söka information. Även 

de intervjuer vi utfört visar på att ägarna inte motiverats till att söka information kring 

revision i och med valmöjligheten. Förklaringen kan ligga i att individer inte anser att 

det är viktigt att söka information (Jönsson och Rehman, 2000) vid val om fortsatt 

I 
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revision. Detta trots att de ägare som har valmöjligheten är småföretagare vilka i 

samtliga fall är aktiva i företaget och kan antas vara mån om företaget i större 

utsträckning än en inaktiv ägare i större företag.  

 

Enligt vår undersökning visar det sig att ägare förlitar sig på egna antaganden som 

skapats genom antingen egen kunskap och tro eller den erfarenhet man har. Beroende på 

hur mycket erfarenhet och vilken typ av erfarenhet man har av revisionen skapas olika 

uppfattningar kring de olika påståendena och på så sätt skapas gap utifrån detta. Dock 

har vi enligt undersökningen visat att förväntningsgap kan förekomma trots kunskap 

som skapas genom erfarenhet. Med andra ord, kan erfarenhet påverka den kunskap man 

har om en viss situation, vilket kan sätta stopp för att vidare söka information då man 

förlitar sig på det man vet, vilket i vissa fall kan vara fel uppfattning. Detta i sin tur 

leder till ett förväntningsgap. Ytterligare förklaring är vad Shaikh och Talha (2003) 

samt Siddiqui, Nasreen och Choudhury-Lema (2009) menar är viktigt att understryka 

vilket är att den upplevda tjänsten kan uppfattas på olika sätt av olika människor och på 

så sätt finns ett tolkningsutrymme och ingen ”sann” verklighet (Dennis, 2010). Även 

detta kan förklara varför det kan finnas olikheter i de uppfattningarna mellan de olika 

faktorerna mellan ägare med och utan revisionsplikt.  

 

Utifrån ovanstående kan vi alltså konstatera att ägarna inte agerar som vad March och 

Simon (1958) kallar för maximerare vilka försäkra sig om att det bästa alternativet har 

valts genom att beakta samtliga alternativ (Schwartz, 2004), utan snarare som 

satisfierare som endast väljer ett godtagbart alternativ baserat på erfarenhet varför det 

även skapar utrymme för förväntningsgap. Förklaringen till detta kan ha att göra med 

revisionspliktens avskaffande som skapar en komplex situation, inte för att ägarna har 

för många valmöjligheter att tillgå, utan för att konsekvenserna är för otydliga. 

Småägare kan också vara mindre riskbenägna än storägare vilket kan vara en 

förklarande faktor till varför ägarna agerar som satisfierare.  

 

Ytterligare en förklaring till varför ägare utan revisionsplikt inte är att beakta som 

maximerare kan förklaras av att maximerare tenderar att väga kostnader mot nytta för 

att på så sätt säkerställa att det alternativ som väljs är det bästa och mest effektiva. Då 
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ägare utan revisionsplikt tenderar att agera härmande vid val av revision verkar kostnad 

– nytta aspekten i detta fall inte ha en påverkan på beslutet vilket kan förklara varför 

ägare är att beakta som satisfierare snarare än maximerare. 

Ansvarsgap 

 

Felaktigheter 

Vår analys har visat att detta gap avseende revisorns ansvar att upptäcka felaktigheter, 

som vi valt att kalla revisorns ansvar under vilken faktorn felaktigheter har hamnat, inte 

är signifikant och kan inte förklaras av variabler såsom: utbildning, kön, 

ekonomiutbildning eller någon av informationsvariablerna med flera. En möjlig 

förklaring till att vi inte fått signifikans på detta kan vara att människor trots Parker och 

Schrifts (2011) resonemang om att antalet val påverkar informationsprocessen inte ser 

valmöjligheten mellan ja och nej till revision som ett incitament till information. Det 

intressanta i detta utfall är dock att tidigare studier gjorda av Frank, Lowe och Smith 

(2001) fann sambandet att då respondenterna själva är aktieägare och/eller är högre 

utbildade, fanns ett mindre förväntningsgap. Detta utfall är inte något vi kan styrka med 

vår undersökning.  

 

Upptäckande av bedrägeri  

Förklaringen till att vi identifierat ett stort gap avseende upptäckande av bedrägeri i 

enlighet med många andra empiriska studier kan ha att göra med att revisorns uppgift 

från att vara skyldiga att upptäcka bedrägeri (Porter, 1993) har gått över till att revisorn 

idag inte bär detta ansvar (Zikmund och O’Reilly-Allen, 2007). Tidigare förknippades 

revisorns arbete starkt med upptäckande av bedrägeri där revisorns rykte sattes på spel 

vid en misslyckad upptäckt av bedrägeri. Revisorn ansågs inte ha utfört sitt jobb (Sikka, 

1998). Sammanfattningsvis kan förväntningsgap förklaras av att det för revisorerna kan 

vara svårt att förstå vilket ansvar som åligger dem vad det gäller att upptäcka, undersöka 

och förebygga bedrägeri. Förväntningsgap kan även förklaras av att ägarna inte inser att 

revisorerna varken kan eller är ansvariga för att upptäcka alla bedrägerier i ett företag. 

(Zikmund och O’Reilly-Allen, 2007).  
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Rapportering 

Tidigare studie har konstaterat att det finns ett förväntningsgap när det gäller 

rapporteringens innehåll mellan intressenter och revisorer (Monroe och Woodliff, 

1994).  Vår undersökning ger indikationer om att det finns ett förväntningsgap även hos 

ägare. Ägare i företag med revisionsplikt visar sig ha ett något större förväntningsgap än 

ägare i företag utan revisionsplikt, vilket inte kan förklaras av informationssökning då 

uppfattningen kring vilken information revisorn tenderar att granska liksom i de övriga 

fall skapats via erfarenhet.  

 

Fortlevnad 

 

Öhman (2006) hävdar att intressenter har relativt högt ställda förväntningar på revisorer 

och de visar sin besvikelse när de av olika anledningar inte finner att revisorerna inriktar 

sig på ”rätt saker”. Eftersom revisorns förmåga att bedöma företags möjlighet till 

framtida fortlevnad är av stor vikt för bland annat intressenter kan revisorns svagheter 

inom denna bedömning leda till påtagliga ekonomiska förluster. Ägare kan antas 

uppleva så kallade orealistiska förväntningar, vilka enligt Ojasalo (2001) beskriv som 

förväntningar som inte kan uppfyllas. Av denna anledning antog vi att ett 

förväntningsgap gällande revisorns ansvar att garantera företagets fortlevnad skulle visa 

sig vara stort bland ägare. Det skulle dock finnas en skillnad vad gäller denna 

uppfattning bland ägare, där ägare i företag utan revisionsplikt skulle ha ett mindre gap. 

Resultat visar dock att det föreligger ett litet förväntningsgap för både ägare i företag 

utan och med revisionsplikt. Förklaringen kan ha att göra med att påståendet i sig är 

orimligt och uppenbart att revisorer inte kan garantera ett företags fortlevnad. 

Tillförlitlighetsgap 

 

Rättvisande bild 

Det förekommer inte något större förväntningsgap inom rättvisande bild för varken 

ägare i företag med revisionsplikt eller för ägare i företag utan revisionsplikt. Tidigare 

studier fann att respondenternas uppfattning kring begreppet rättvisande bild stämde 

relativt överens med det lagen anser om rättvisande bild, men att det fanns en skillnad i 
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uppfattningarna mellan olika respondenter. Vår undersökning ger inga indikationer om 

att denna skillnad existerar då både ägare i företag med revisionsplikt och ägare i 

företag utan revisionsplikt anser att man med rättvisande bild avser att redovisningen 

ska ge en korrekt bild av företagets ställning och resultat (Nilsson, 2005; Best, Buckby, 

och Tan, 2001). Som vi nämnde innan i teorin uppstår förväntningsgapet till följd av att 

intressenter saknar kunskap om innerbörden av en så kallad ”rättvisande bild”. (Epstein 

och Geiger, 1994) Förklaringen till att ägare inte har något stort förväntningsgap, 

oberoende om de omfattas av revisionsplikt eller inte, kan ha att göra med att 

rättvisande bild är lagstadgat vilket inte ger mycket tolkningsutrymme eller möjlighet 

att skapa sig orimliga förväntningar. Huruvida det är lagen som medfört till att ägarna 

har ett litet gap när det gäller rättvisande bild kan diskuteras. Resultat av 

undersökningen visar dock att det är genom erfarenhet de skapat sig denna uppfattning. 

 

Oberoende 

Våra resultat visar också att det inte föreligger något större förväntningsgap avseende 

revisorns oberoende. Ägarna är överens om att revisorn ska genomföra revisionen på ett 

objektivt och opartiskt sätt. Även revisorns oberoende är lagstadgat vilket medför att 

risken för felaktig tolkning är mindre och skulle kunna vara förklaringen till varför 

ägare uppfattar att revisorer ska vara opartiska och objektiva och därmed har ett litet 

förväntningsgap. Dock kan det ändå förekomma situationer, särskilt i småföretag, där 

ägare och revisor har en nära relation vilken kan rubba revisorns oberoende (Moberg, 

2006). 

 

Garanti 

Enligt vår undersökning kan vi konstatera att denna typ förväntningsgap existerar hos 

ägare. Även om ägare i företag med revisionsplikt har ett större förväntningsgap än 

ägare i företag utan revisionsplikt är det dock de båda som har relativt höga värden. 

Dock visar vår undersökning även här att det är erfarenhet och ingen annan informering 

som ligger till grund för den uppfattning man har gällande graden av garanti en revisor 

kan lämna. Detta i sin tur strider mot Kepner och Tregoe (1985) som menar på att man 

vid ett beslut bör ta till hjälp all tillgänglig information. Förklaringen till detta 
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förväntningsgap kan vara att det finns en otydlighet vad gäller revisorns granskning. 

Revisorns förmåga att avge garantier är inte lagstadgat men från revisionsprofessionens 

håll betonas det att revisorer kan ge hög men inte absolut garanti, höga garanti är dock 

baserad på subjektivitet (Fadzly och Ahmad, 2004), både från revisorernas och ägarnas 

håll. Subjektivitet vid löften om hög garanti kan skapa en oklar bild av vad hög garanti 

egentligen innebär, därav denna höga andel ägare som har ett stort förväntningsgap 

avseende absolut garanti. 

Orimlighetsgap 

 

Orimliga krav 

När det är tal om orimliga krav menar Monroe och Woodliff (1994) att mer kunniga 

användare antas lägga mindre ansvar på revisorer än mindre kunniga användare, vilket 

innebär att ett större gap förekommer mellan revisorer och mindre kunniga användare. 

Enligt vår undersökning visade det sig att uppfattningen kring vilka krav man kan ställa 

på revisorn har sin utgångspunkt i den erfarenhet en ägare har. Trots att uppfattningen 

skapats via erfarenhet finns ett litet förväntningsgap gällande orimliga krav på revisorn 

både när det gäller ägare med och utan revisionsplikt. Förklaringen till detta kan ha att 

göra med att påståendet är så orimligt att ägarna ändå kunnat skapa sig en rätt 

uppfattning även om den var baserad på erfarenhet. 

 

Förhindrande av bedrägeri   

Tidigare studier visat ett stort gap avseende revisorns ansvar att upptäcka bedrägeri. Vi 

fann att den största andelen ägare i företag med revisionsplikt och företag utan 

revisionsplikt hade ett litet förväntningsgap. Med andra ord anser ägarna att det inte är 

revisorn ansvar för att förhindra bedrägeri.  
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Oberoende variabler   

 

Enligt vår studie fann vi att majoriteten av ägarna skapade sig uppfattningar om 

revisorns uppgifter och revisionens innebörd genom erfarenhet. Detta visar att vår tes 

angående att företag utan revisionsplikt söker information i högre utsträckning inte 

stämmer. Ägare söker inte information trots revisionspliktens avskaffande. Om dessa 

ägare hade sökt information kring revision hade det möjliggjort ett konstaterande där vi 

kunnat uttala oss om informationens påverkan. Vi hade dock våra aningar om att det 

kunde finnas andra bakomliggande faktorer till skillnader i förväntningsgap vilka vi tog 

hänsyn till. Ett antal av dessa visade sig signifikanta i bivariat analysen men inte i 

multivariat analys. Därför kan vi konstatera att inga av våra oberoende variabler har 

något samband med förväntningsgapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 126 - 

 

Kapitel 7. Slutsats 

 

 detta kapitel presenterar vi först en kort sammanfattning av studiens syfte och 

tillvägagångssätt, följt av de viktigaste resultaten av den empiriska analysen och 

de slutsatser vi kan dra utifrån studien. Därefter presenterar vi studiens bidrag 

samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

 

Syftet med den här studien var att identifiera faktorer och förstå faktorer som påverkar 

förväntningsgapet mellan ägare och revisorn, för att sedan kunna undersöka hur gapet 

skiljer sig åt mellan företag med respektive utan revisionsplikt. 

 

I teorikapitlet presenterades faktorer och beståndsdelarna av förväntningsgap för att 

skapa en grundläggande förståelse av förväntningsgapets innebörd. Då studiens syfte 

var att undersöka hur förväntningsgap möjligtvis kunde skilja sig åt mellan företag med 

respektive utan revisionsplikt, presenterades även revisionspliktens avskaffande och 

dess påverkan på ägarna. I takt med revisionspliktens avskaffande skapades en 

valmöjlighet för de företag som inte längre omfattades av denna plikt. Därav fördes 

argumentation med hjälp av teori kring beslutsfattande och informationsbeteende. 

Anledningen till detta var för att förstå hur individer tenderar att agera då beslut ska 

fattas. 

 

Resultat av studien visar på att det överlag inte finns några skillnader mellan ägare med 

och utan revisionsplikt. Detta kan förklaras av att ägare trots revisionspliktens 

avskaffande inte sökt information, utan vid val av att revideras baserat uppfattningar 

kring revisorns uppgifter och revisionens innebörd genom egna erfarenheter. Ägarna 

tenderar inte att agerar nyttomaximerande, vilket inte går i linje med den klassiska 

nationalekonomiska synen på människan (Simon, 1945; March och Simon, 1958). 

Andra teorier inom beslutsfattande och informationsbeteende menar på att individer 

kommer att söka information då de upplever något som viktigt (Jönsson och Rehman, 

2000). Ägare i företag utan revisionsplikt visar dock ingen antydan till egen 

I 
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informationssökning. Då egen information heller inte skett visar undersökningen på 

stora förväntningsgap avseende revisorns ansvar och revisorns förmåga att utge och 

bidra med tillförlitlighet i de finansiella rapporterna. Förväntningsgapens existens kan 

förklaras av att mer kunniga användare, av revision och revisorns tjänster, lägger mindre 

ansvar på revisorer än mindre kunniga (Monroe och Woodliff, 1994) och därav skapar 

mindre orimliga och otydliga förväntningar (Ojasalo, 2001). Samtidigt är 

revisionsprofession under ständig förändring, vilket medför svårigheter för intressenter 

att uppfatta vad revision och revisorns uppgifter innebär. 

 

För att svara på frågan varför ägare inte söker information kan valet kopplas till 

institutionell teori. I det fall då ägare har valmöjlighet finns det egentligen inget 

institutionellt tryck som tvingar ägare att ha revisor. Det finns dock ett så kallat 

härmande tryck, vilket medför att företag tenderar att likna varandra då de känner 

osäkerhet (DiMaggio och Powell, 1983). Då legitimitet eftersträvas kan ett blint 

härmande uppstå istället för att ifrågasätta vad revision i själva verket verkligen innebär. 

7.2 Implikationer 

 

Tidigare forskning inom revisionspliktens avskaffande har bearbetats genom alla 

möjliga perspektiv. Några exempel på detta är hur revisionsbyråer kommer att påverkas, 

hur banker och övriga kreditgivare kommer att reagera och vilka konsekvenser 

lagändringen har för Skatteverket etcetera. (se Carlsson och Svantesson, 2012; Bylander 

och Ottosson, 2011). Dock finns ännu ingen studie om vilken effekt revisionspliktens 

avskaffande har på förväntningsgap mellan ägare och revisor och hur detta gap skiljer 

sig mellan ägare med och utan revisionsplikt, vilket blir vårt teoretiska bidrag.  

 

Vi kan tänka oss att vår teori visar sig vara korrekt när regleringsförändringen blivit 

äldre. I dagsläget är lagändringen fortfarande relativt ung, men med tiden kan man tänka 

sig att instituionalismen minskar, det vill säga att härmandet kan baseras både på att ha 

eller inte ha revisor, och därmed kan vår teori kring informationssökning visa sig vara 

korrekt. 
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Empiriskt visar studiens resultat att det inte föreligger någon större skillnad i 

förväntningsgapets storlek mellan företag med och utan revisionsplikt. Vår studie 

indikerar även att det verkar finnas en viss omedvetenhet angående konsekvenserna av 

revisionsplikten avskaffande. Genom att ha studerat tendensen till informationssökning 

i och med revisionspliktens avskaffande kan vi med vår empiriska studie konstatera att 

informeringen är av betydelse då vi fann att information baserad på erfarenhet, vilket 

var mest förekommande, gav utslag på förväntningsgapet inom exempelvis garanti.  

Inom förväntningsgapet vad gäller revisorns förmåga att avge absolut garanti visade det 

sig att ägare i företag med revisionsplikt hade ett signifikant större förväntningsgap än 

ägare i företag utan revisionsplikt.  

 

Studiens praktiska bidrag är att för revisorernas del uppmärksamma att ägarna trots att 

de i många fall om inte alla, är måna om sitt företag söker de inte information kring vad 

revision innebär, vilket ger förutsättningar till förväntningsgap. Det är således även upp 

till revisorn att ta ansvar och informera om vilka tjänster de tillhandahåller för att 

undvika rättsliga tvister som enligt Zhang (2010) kan skada revision som yrke. 

 

Vad gäller ägarna ger denna studie indikationer om att ägare i huvudsak skapar sig 

uppfattningar vad gäller revisorns skyldigheter genom erfarenhet och att de överlag inte 

tenderar att söka sig till information, vilket är något de borde göra. Om inget annat för 

att, för sin egen del försäkra sig om att få valuta för pengarna de väljer att lägga i och 

med fortsatt revision. 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Då vi fann att 15 av 62 ägare i företag utan revisionsplikt valt att inte ha revisor kan det 

vara intressant att undersöka varför dessa valt avstå från revisionen, kan det ha att göra 

med att dessa är mer riskbenägna, och i så fall hur förväntningsgapet skiljer sig mellan 

dessa grupper. Hur kan man förklara skillnaden, har den med informering att göra eller 

finns det en annan förklaring.  
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Då vi anser att förklaringen till att informationssökning inte gav utslag i studien, har att 

göra med härmande isomorfism som med tiden kan förändras, kan detta var något som 

kan vara intressant undersökas om ett antal år.  

 

Man skulle även kunna undersöka om valet om fortsatt revision skiljer sig mellan olika 

branscher i och med revisionspliktens avskaffande. I många fall tenderar man att likna 

varandra inom liknande branscher man kan därför även tänka sig att man har liknande 

förväntningar kring revisionen. Det intressanta skulle kunna vara att undersöka dels om 

förväntningsgapet skiljer sig åt mellan olika branscher men även om valet om fortsatt 

revision påverkas av den bransch man är verksam inom. 
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Appendix 1. Intervjuguide  

Företagsnamn:  

Verksamhetsår:  

Bransch:  

Antalet anställda:  

Har ni revisionsplikt:  Ja  Nej  

Revisionsbyrå/revisorer:  Ja  Nej  

Er utbildning:  

Fråga 1. Vad hade ni för förväntningar på revisorn och revisionen när företagets 

startades? (ge gärna exempel)  

Fråga 2. När ni ser tillbaka på valet av revisor, uppfylldes era förväntningar på revisorn 

och revisionen? (Beskriv gärna i så fall på vilket sätt) 

Fråga 3. Vad anser ni ingår i revisionsuppdraget på ert företag? (Motivera och utveckla)  

Fråga 4. Anser ni att revisorn gör det den ska eller finns det avvikelser? I så fall vilka är 

avvikelserna och hur hanterar ni dessa? (Ge gärna exempel)  

Fråga 5. Hur vet ni vad en revisors arbetsuppgifter är? (Sker exempelvis informeringen 

genom egen sökning, via revisorn, affärsbekanta, etc.)  

Fråga 6. Tycker ni att den information ni får om revision innan uppdraget påbörjas är 

tillräckligt? 

Fråga 7. Hur påverkade revisionspliktens avskaffade ditt företag?  

Fråga 8. Har er uppfattning kring revision ändrats i och med revisionspliktens 

avskaffande? (I så fall på vilket sätt) 

Fråga 9. Nu när det finns valmöjlighet mellan att ha revisor eller inte, anser ni att detta 

motiverat/motiverar er att söka information om vad revision innebär? 
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Appendix 2. Brev till respondenterna 

 

Hej! 

 

Vi inbjuder Er som ägare att medverka i en kortare enkätundersökning som syftar till att 

granska hur företagare upplever revision. Undersökningen handlar om att mäta 

skillnaden mellan den syn som finns på revisionen i företag med och utan revisionsplikt 

i och med revisionspliktens avskaffande. Lyckas vi påvisa att skillnad finns mellan 

företag med respektive utan revisionsplikt kan detta tänkas bidra till att revisorer och 

ägare får en ökad förståelse kring bakomliggande orsaker till skillnaderna och hur de 

kan minskas. Av denna anledning har Ni som ägare en stor betydelse för studiens 

genomförbarhet och resultat. 

 

Studien kommer att utmynna i en examensuppsats för civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av professor Sven-Olof Collin. Då ni är 

ett av få företag som är utvalda är vi tacksamma om Ni deltar i vår undersökning. Det 

uppskattas om svar på enkäten är oss tillhanda senast den 19 april. 

 

Allt material behandlas konfidentiellt.  

 

Om det är så att ni vill ta del av resultaten av undersökningen kan ni lämna er e-mail 

adress så skickar vi resultaten när uppsatsen är klar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erna Cehic & Nerma Hajiric 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Appendix 3. Enkät 
 

Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

Har företaget revisionsplikt?  

Ja 

Nej 

 

Har företaget revisor som utför revision?  

Ja 

Nej 

 

Hur länge har ni varit företagare?  

 

Hur länge har företagets funnits?  

 

 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

Ange omfattningen på er utbildning 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Högskola/Universitet 

 

Har er utbildning varit inriktad på ekonomi 

Ja 

Nej 



  
 

- 140 - 

 

 

Hur stort behov har företaget av revisorn 

 1 2 3 4 5 6 7  

Lågt         Högt 

 

Nedan kommer 13 påståenden som vi vill att ni ska ta ställning till. 

Påstående 1. 

Revision används främst som ett verktyg för intern kontroll 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Påstående 2.  

Revision används främst som ett verktyg för att för allmänheten säkerställa att 

redovisningen är korrekt utförd  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Påstående 3.  

Otillräcklig information kan förklara varför skillnader finns mellan förväntad och 

upplevd nytta med revision  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 
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Påstående 4. 

Revisorns granskning ger en rättvisande bild  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring rättvisande bild? 

Uppsökt information (Egen informationssökning genom exempelvis Internet etc.) 

Presenterad information (Information ni exempelvis fått från revisorn utan att be om det) 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 5. 

Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring garanti? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  
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Påstående 6. 

Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring felaktigheter 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 7. 

Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring bedrägeri? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  
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Påstående 8. 

Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Påstående 9. 

Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste vid granskning 

förlita sig på ett urval av alla händelser inom ett företag  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring krav på revisorn? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 10. 

Revisorn är opartisk och objektiv  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 
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Hur har ni skapat er denna uppfattning kring revisorns oberoende? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 11. 

En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad information 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring rapporteringen? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 12. 

Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 
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Hur har ni skapat er denna uppfattning kring fortlevnad? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Påstående 13. 

Revisorn är tillräckligt kompetent för sina arbetsuppgifter 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer helt        Stämmer inte alls 

 

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring kvalité? 

Uppsökt information 

Presenterad information 

Erfarenhet 

Övrigt:  

 

Om resultatet av uppsatsen önskas lämna er e-mail adress nedan 
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Appendix 4. Kodning 

 

Fråga 

  

Kodning av 

enkät 
                  

Har företaget revisionsplikt? 

  
Ja = 1 Nej = 0                 

Har företaget revisors som utför revision 

  
Ja = 1 Nej =0                 

Kön 

  
Man = 0 Kvinna = 1                 

Ange omfattningen på er utbildning 

  
Grundskola = 1 

Gymnasie-

skola = 2 

Högskola/ 

Universitet= 
3 

              

Har er utbildning varit inriktad på ekonomi 

  
Ja = 1 Nej = 0                 

Hur länge har ni varit företagare? 

  
0-5= 1 6-10=2 11-15=3 16-20=4 21-25=5 26-30=6 31-35=7 

36-

40=8 

41-

45=9 

46-

50=10 

Hur länge har företaget funnits? 0-20=1 21-40=2 41-60=3 61-80=4 81-100=5 101-120=6 121-140=7       

Hur stort behov har företaget av revisorn  Lågt = 1 Högt = 7                 
Revision används främst som ett verktyg för intern kontroll 

  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 

inte alls =7 
      

1 =Stort 

behov 

7 = Litet 

behov       

Revision används främst som ett verktyg för att för allmänheten 

säkerställa att redovisningen är korrekt utförd  

  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 
inte alls =7 

      
1 =Stort 
behov 

7 = Litet 
behov       

Otillräcklig information kan förklara varför skillnader finns mellan 

förväntad och upplevd nytta med revision  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 

inte alls =7 
      

1 = 
Informa-

tion skapar 

förståelse 
för 

revision  

7 = 

Informa-

tion skapar 
inte 

förståelse 

för 
revision  
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Mäter förväntningsgapet 
  

                    

Rättvisande bild 
  

                    

Revisorns granskning ger en rättvisande bild  Stämmer helt = 1 
Stämmer 

inte alls =7 
      

1 = Litet 

FG 

7 = Stort 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring rättvisande bild 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 

information 
= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             

Garanti 
  

                    

Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 

inte alls =7  
      

1= Stort 

FG 

7 = Litet 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring garanti 
Uppsökt information 
= 1 

Presenterad 

information 

= 2 

Erfarenhet 
=3 

Övrigt = 4             

Felaktigheter 
  

                    

Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter Stämmer helt = 1 
Stämmer 

inte alls =7 
      

1= Stort 

FG 

7 = Litet 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring felaktigheter 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 
information 

= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             

Bedrägeri 
  

                    

Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier  Stämmer helt = 1 
Stämmer 

inte alls =7 
      

1= Stort 

FG 

7 = Litet 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring bedrägeri 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 

information 
= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             

Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 
inte alls =7 

      
1= Stort 
FG 

7 = Litet 
FG       

Krav på revisorn 
  

                    

Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste 

vid granskning förlita sig på ett urval av alla händelser inom ett 

företag  

Stämmer helt = 1 
Stämmer 

inte alls =7 
      

1 = Litet 

FG 

7 = Stort 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring krav på revisorn 
Uppsökt information 
= 1 

Presenterad 

information 

= 2 

Erfarenhet 
=3 

Övrigt = 4             
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Oberoende 
  

                    

Revisorn är opartisk och objektiv  

  
Stämmer helt = 1 

Stämmer 

inte alls =7 
      

1 = Litet 

FG 

7 = Stort 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring revisorns oberoende 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 
information 

= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             

Rapportering  
  

                    

En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad 

information 
Stämmer helt = 1 

Stämmer 

inte alls =7 
      

1= Stort 

FG 

7 = Litet 

FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring rapportering 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 

information 
= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             

Fortlevnad  
  

                    

Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget Stämmer helt = 1 
Stämmer 
inte alls =7 

      
1 = Litet 
FG 

7 = Stort 
FG       

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring fortlevnad 
Uppsökt information 
= 1 

Presenterad 

information 

= 2 

Erfarenhet 
=3 

Övrigt = 4             

Kvalité 
  

                    

Revisorn är tillräckligt kompetent för sina arbetsuppgifter Stämmer helt = 1 
Stämmer 

inte alls =7 
              

Hur har ni skapat er denna uppfattning kring kvalité 
Uppsökt information 

= 1 

Presenterad 
information 

= 2 

Erfarenhet 

=3 
Övrigt = 4             
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Appendix 5. T-test 

I tabellen nedan presenteras en sammanfattande tabell av t-testet där respondenternas 

svarsalternativ jämförs. 

T-test Revisionsplikt Medelvärde Sign. 

Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier Ja 4,11 ,969 

Nej 4,10 

Revisorn ska upptäcka alla felaktigheter Ja 4,90 ,448 

Nej 4,66 

En revisor lägger stor vikt vid granskning av framtidsorienterad 

information 

Ja 3,64 ,136 

Nej 4,05 

Revisorn är ansvarig för att garantera fortlevnad av företaget 

 

Ja 2,53 ,618 

Nej 2,68 

Revisorns granskning ger en rättvisande bild Ja 3,64 ,136 

Nej 4,05 

Revisorn är opartisk och objektiv Ja 2,58 ,319 

Nej 2,35 

Användare av finansiell rapportering får absolut garanti om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter 

Ja 5,32 ,028* 

Nej 4,74 

Revisorn ansvarar inte för att förhindra bedrägeri 

 

Ja 3,14 ,416 

Nej 2,87 

Externa revisorer kan inte beakta varje kundtransaktion, de måste vid 

granskning förlita sig på ett urval av alla händelser inom ett företag 

Ja 1,75 ,427 

Nej 1,90 

 


