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ABSTRACT 

 
Literature brings out that the trust in financial business is of big importance 

and that its interest has increased over the years. The purpose of this 

examine is to explore how trust is developed, how strong it is, in what areas, 

how it maintains and what it takes for it to decline between a one-man 

business and its auditor. The choice to study this comes from the conception 

that one-man business and the auditor have a closer relationship then they 

should. A qualitative method for the interviews of three one-man companies 

and two auditors were used. It has clarified a number of aspects that are of 

importance of trust. The result of the survey shows that there is a strong 

sense of trust as long as it has not been harmed, as well as not any deeper 

than professional relationship exists. It also showed that the auditors 

carefully follow laws and recommendations.  
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SAMMANFATTNING  
 

I litteraturen har framkommit att förtroendet är av stor betydelse i 

affärsverksamhet och intresset för förtroendet har ökat under senare år. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur förtroendet uppkommer, hur starkt det är, 

i vilka avseenden det finns, hur det bibehålls samt vad som krävs för att det ska 

upphöra mellan en enmansföretagare och dennes revisor. Valet att undersöka 

detta var för att det finns en föreställning om att enmansföretag står närmre 

revisorn än vad han bör göra. 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer där respondenterna 

bestod av tre enmansföretag och två revisorer. En kvalitativ metod har använts 

för uppsatsen. Det har tydliggjorts ett antal faktorer som är viktiga för 

förtroende. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns ett starkt förtroende för revisorn 

så länge förtroendet inte skadats samt att enmansföretagaren inte har en djupare 

relation än den yrkesmässiga. Uppsatsen har visat att revisorerna är noga med 

att följa de lagar och rekommendationer som finns.  
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras problembakgrund, problemdiskussion, syfte 

avgränsning och disposition för uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Enligt Mayer (1995) har intresset för förtroende i affärslivet ökat under 

senare år.  Det har visat sig vara ett problem att finna en enhetlig definition 

på förtroende såväl som klarhet mellan förtroende och risk. Tydligt är att 

förtroende är förknippat med risk då det alltid finns en risk i att ett 

förtroende, som byggts upp under lång tid, enkelt kan rubbas. Det finns 

studier, som tyder på att trenden med förtroendets ökade betydelse kommer 

att fortsätta, vilket har lett till att intresset för att studera förtroende också 

har ökat.  

 

Anledningen till att intresset för förtroendet har ökat, beror på att det 

missbrukats i allt från mindre idrottsklubbar till större företag. Förtroendet 

för revisorer har under senare tid hamnat i fokus i bland annat Enron- 

skandalen, där både företag och revisorer grovt missledde intressenterna och 

på så sätt ökade företagets värde och därmed påverkade aktiekursen. 

 

Enligt Fant (1994) har den allmänna tilltron till revisorns insatser 

upprätthållits genom tillräckligt starka incitament i form av frivilliga och 

institutionella arrangemang, kombinerat med begränsning av möjligheten att 

vara revisor när man befinner sig i underordnad ställning i förhållande till, 

eller är ekonomiskt beroende av, den som blir föremål för revision. 

 

I möten mellan revisor och klient skapas en ömsesidig relation, varvid 

förtroende för revisorn byggs upp. Förtroendet kan avgöra både revisorns 

och - i ett längre perspektiv - revisionsbyråns framgång. 
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Cassel (1996) uttrycker att: 

 

”När uppdragsgivaren är ende ägaren av ett bolag finns ofta en 

föreställning att revisorn står närmare uppdragsgivaren än han 

egentligen gör eller i princip borde göra.” 

          Cassel (1996, sid 192) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Enligt Cialdini (1996) kan ett förtroende liknas vid en människas skelett - 

det håller upp och stöder kroppen - och saknas det finns ingenting att bygga 

vidare på. Detsamma gäller för förtroende mellan individer.  

Känslan av förtroende för någon handlar om att lita på den personens trohet 

och duglighet för att därigenom känna tillit; se Kramer & Tyler (1996). 

 

Vanligt är att små företag brister i sin kunskap om revision. Ofta saknas 

även en sekreterare för löpande bokföring och administrativa uppgifter, som 

kan fungera som mellanhand mellan revisorn och småföretagaren. Därför är 

det vanligt att småföretagare lämnar sitt underlag till sin revisor, som får 

hantera förekommande administrativa problem; se Cassel (1997) 

 

Efter ett antal års samarbete mellan enmansföretagaren och revisorn uppstår 

det sannolikt en mer personlig relation utöver den yrkesmässiga. Det kan 

t.ex. tänkas att telefonsamtal äger rum på andra tider än kontorstider och att 

affärsträffar utvecklas till att en viss grad av vänskapsband knyts.  

 

Arbetet som revisor är ett förtroendeuppdrag. Cassel (1997) menar att det är 

viktigt att företagaren känner förtroende för revisorn och att det är en viktig 

del i revisorns yrkesroll. 

 

Enligt Kramer & Tyler (1995) uppstår inte förtroende automatiskt utan 

måste byggas upp successivt, där båda parter måste ha en vilja att det skall  
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uppkomma. Förtroende uppkommer genom information om varandras 

gemensamma normer och värderingar, där informationen kan grundas på 

erfarenheter, rykten, formaliteter etc. En enda händelse kan rubba ett 

förtroende som har många års uppbyggnad bakom sig. Detta kan leda till att 

kärnan för förtroendet blir förstörd för alltid och inte kan byggas upp igen.  

 

Utifrån ovanstående uppkommer följande frågor: 

• Hur uppkommer ett förtroende mellan en enmansföretagare 

och dennes revisor?  

• Hur starkt är detta förtroende? 

• I vilka avseenden finns förtroende? 

• Hur bibehålls förtroende? 

• Vad krävs för att förtroendet skall upphöra? 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsen syftar inte till att göra en generalisering utan ska ses som en 

pilotstudie. Framkomna slutsatser kan därför bara tillämpas på de företag 

och revisorer som ingår i undersökningen. 

I uppsatsen skall utvärderas hur ett förtroende uppstår och vad företagaren 

respektive revisorn anser är viktigt för förtroendet. Vidare belyses vad 

förtroendet består av såväl som hur starkt det är. Till sist behandlas hur ett 

förtroende bibehålls samt vad som kan leda till att ett förtroende upphör. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Uppsatsen kommer inte att behandla hur ett brutet förtroende mellan två 

parter kan återupprättas om det en gång blivit skadat. Vidare begränsas 

arbetet till enmansföretagare.  

 



 9

1.5 Disposition 
 

Kapitel 2. Teoretisk metod 

Kapitlet beskriver använd litteratur och varför vi valt att utgå från det 

hermeneutiska synsättet. Här argumenteras även för de vetenskapliga 

angreppssätt som används. Vi avslutar med den teoretiska metoden, som 

avser ge en ökad förståelse för valet av metod, såväl som uppsatsens 

utformning. 

 

Kapitel 3. Teori 

Kapitlet beskriver revisorns roll särskilt när det skapas förtroende till 

klienterna. Därefter behandlas förtroende, hur det uppkommer och skapas, 

vilka typer av förtroende som finns samt slutligen i vilka avseenden det 

finns förtroende. Vidare behandlas dels förväntningar på revisorn, dels det 

förväntningsgap, som kan uppstå. Kapitlet avslutas med dissonansteorin 

samt de attityder, som beskriver individers inställning. 

 

Kapitel 4. Empirisk metod 

Kapitlet beskriver varför uppsatsen är av kvalitativt slag och varför arbetet 

genomförs som en fallstudie. Därefter behandlas urvalsmetod och 

datainsamling. Kapitlet avslutas med en analys av uppsatsens reliabilitet och 

validitet. 

 

Kapitel 5. Empiri 

I kapitlet behandlas de frågor som ställts till intervjupersonerna, såväl som 

bearbetning av de erhållna svaren. 

 

Kapitel 6. Empirisk analys 

Resultatet av undersökningen presenteras i form av en analys av det 

empiriska materialet. Vid analysen sammanföres empirin med teorin. 
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Kapitel 7. Slutsats 

Slutsatser och förslag till vidare forskning presenteras. 
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2. TEORETISK METOD 

 

I kapitlet behandlas litteratursökningen. Därefter följer en beskrivning av de 

två vetenskapliga huvudinriktningarna, positivism och hermeneutik. 

Vetenskapligt angreppssätt diskuteras med en argumentation om induktion 

och deduktion. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Litteratursökning 
 

Inledningsvis studerades litteraturlistor i tidigare genomförda uppsatser, som 

har behandlat revision och företagande. För sökning av litteratur, artiklar 

och tidsskrifter användes Kristianstad Högskolas lokala databas, ELIN samt 

den externa databasen LIBRIS. Litteratur har beställts från Lunds 

Universitet. Den senare litteraturen återfinns i Lunds lokala databas Lovisa. 

Sökverktyg på Internet, främst Google, har slutligen också använts 

 

2.2 Uppsatsens metod 
 

Utgångspunkten är svensk och utländsk litteratur, artiklar och 

dissonansteorin, vartill kommer en genomförd empirisk undersökning. 

Dissonans finns som en obalans och kan uppkomma i fall där revisorn – 

eller företagaren - inte motsvarar den andra partens förväntningar. 

Uppsatsen har två huvudhypoteser som antingen stämmer eller inte 

stämmer:  

 

Hypotes 1: Det finns ett starkt förtroende mellan 

enmansföretagaren och revisorn. 

 

Hypotes 2: De har en djupare relation utöver den yrkesmässiga.  
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För att kunna mäta dessa bildas underhypoteser. De senare mäter hur 

förtroendet byggts upp, hur starkt det är, i vilka avseenden förtroende finns 

samt slutligen vad som kan rubba det.  

 

Uppsatsen utgår från det hermeneutiska synsättet, eftersom syftet med 

uppsatsen är att studera människors uppfattning och förhållanden samt tolka 

deras tankar, motiv, strävanden och handlingar; se Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2001).  

 

Insamlad data består av människors erfarenheter, åsikter och upplevelser 

relaterat till respektive revisor. Vid intervjuerna ställs ett antal 

förutbestämda frågor och vi tog intryck av de svar vi fick. Det 

hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter en fullständig förståelse av 

händelseförloppet genom en tolkning, som slutligen sammanfogades till en 

meningsfull helhet; se Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Enligt Thurén (1991) finns det två olika sätt att dra slutsatser, deduktivt och 

induktivt, där det deduktiva bygger på logik och det induktiva bygger på 

empiri. 

Det förstnämnda har använts därför att teorin om förtroende och 

affärsrelationer har här sin utgångspunkt, som sedan behandlas med empiri.  

Slutsatser dras slutligen grundade på empirisk data. En svaghet med denna 

metod är att den inte bygger på samtliga, möjliga observationer; se Eriksson 

& Wiedersheim-Paul (2001). 

2.4 Kapitelsammanfattning 
 
I kapitlet redogörs för vilken litteratur som använts. Vidare är 

utgångspunkten två huvudhypoteser, där den ena avser att det finns ett 

förtroende mellan enmansföretagare och revisor. Den andra avser att revisor 

och enmansföretagare med tiden utvecklar en djupare relation än den  
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yrkesmässiga. Vidare används det hermeneutiska synsättet då ökad 

förståelse uppkommer genom en tolkning. Det deduktiva och induktiva 

angreppssättet användes för att ge den förståelse och inblick som uppsatsen 

syftar till att uppnå. 
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3. TEORI 
 

Kapitlet ger en inblick i revisorns roll med en fokusering kring förtroende, 

hur det skapas och vilka typer av förtroende som finns. Sedan följer en 

beskrivning av förväntningar och förväntningsgap, som har ett samband 

med förtroendet mellan en enmansföretagare och en revisor. Därefter 

beskrivs den teori som används, nämligen dissonansteorin och en 

beskrivning av attityder.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Revisorns roll 
 

Enligt FARs revisionsbok (2004) är en förutsättning för att revisionen ska 

kunna uppfylla sin kontrollerande funktion, att det finns ett förtroende som 

vilar på revisorns oberoende, kompetens och tystnadsplikt. 

 

 
Figur 1: Grunden för förtroendet för revisorn utarbetad med ledning av 

FAR 

 

Enligt Cassel (1996) är en revisor någon som yrkesmässigt åtar sig uppdrag 

att revidera. Arbetet som revisor innebär principiellt att ha ett 

förtroendeuppdrag. Uppdragsgivarens förtroende för revisorn är en 

nödvändig förutsättning och det är revisorn som förväntas bygga upp en 

förtroendefull relation med sin klient. Revisorn ska följa god revisorssed och 

granskning ska utföras i den omfattning som god revisionssed bjuder.  

 

 
Förtroende 

Oberoende 

Kompetens 

Tystnadsplikt 

 
God revision 
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Det bör understrykas att revisorn skall se huruvida, men inte 

tillse att, den granskade ger en tillräckligt god bild av sina 

vidtagna åtgärder och deras resultat. Revisorn skall också se 

huruvida den granskade uppfyller andra åligganden och inte i 

sin förvaltning bryter mot regler av central betydelse. För det 

tredje ska revisorn ge den granskande goda råd.  

     Cassel (1996, sid 56) 

 

Cassel (1996) menar vidare att innebörden i att följa god revisorssed innebär 

att ur ett etiskt perspektiv agera så att man visar sig värd det förtroende som 

revisorsyrket kräver. Två begrepp, som är centrala i detta sammanhang, är 

sålunda förtroende och oberoende.  

 

3.1.1 Oberoende 
 

I Aktiebolagslagen (ABL) och Revisorslagen (RL) regleras att revisorn 

alltid ska utföra sitt arbete utifrån en oberoende ställning. Enligt Lindström 

(1998) ska revisorn vara fri från ekonomiska och finansiella intressen samt 

andra relationer som kan medföra beroende, men ett absolut oberoende är 

omöjligt att uppnå eftersom revisorn - liksom alla människor – har relationer 

och ett beroende av andra personer i samhället. FEE1 (1998) betonar att 

kravet på revisorns oberoende gäller både faktiskt och uppfattat oberoende. 

En revisor kan vara faktiskt oberoende utan att uppfattas vara det och enligt 

Cassel (1996) kan revisorn – beroende på betraktarens bristande kunskap - 

uppfattas som oberoende trots att han faktiskt inte är det.  

                                                 
1 Fédération des Experts Comptables Européens är en organisation med medlemmar i 
Europa som arbetar med att standardisera redovisningens regelverk. 
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3.1.2 Kompetens 
 

Enligt FARs revisionsbok (2004) får vem som helst kalla sig revisor, 

däremot är det straffbart att utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd 

revisor om man inte är det. För att bli auktoriserad krävs universitets- eller 

högskolestudier om 160 poäng och minst fem års praktisk utbildning. 

Utöver det krävs högre revisorsexamen. För att bli godkänd revisor krävs 

120 poäng universitets- eller högskolestudier, tre års praktiktid samt 

revisorsexamen. Prov för revisorsexamen anordnas av Revisorsnämnden. 

Enligt ABL ska en revisor ha den insikt i, och erfarenhet av, redovisning och 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av 

bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget; se FARs 

revisionsbok (2004).  

3.1.3 Tystnadsplikt 
 

Det som revisorn får veta i klientarbetet får inte föras vidare. Utan 

tystnadsplikt skulle revisorn inte kunna sköta sitt arbete, eftersom det 

behövs mycket information om varje företag som granskas. Tystnadsplikten 

innebär också att revisorn inte får utnyttja sina kunskaper om företaget för 

egen vinning, eller till skada för någon annan, vilket finns lagstadgat i ABL. 

Det finns dock undantag t.ex. upplysningsplikten på en bolagsstämma, 

upplysningar till en efterträdande revisor samt vid brottmål; se FARs 

revisionsbok (2004). 
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3.2 Förtroende 
 

3.2.1 Vad är förtroende? 
 

Ett förtroende byggs upp av olika faktorer, och enligt Kotler (2002) finns ett 

initialt förtroende innan val äger rum. Det som påverkar ett val är 

exempelvis kulturella, sociala och personliga faktorer. 

 

Förtroende har fått uppmärksamhet i olika samhällsvetenskapliga grenar – 

psykologi, sociologi, statsvetenskap, ekonomi etc. Dessa grenar har olika 

definitioner av förtroende. Worchels (1979) beskriver förtroende ur olika 

perspektiv och vi har valt att följa socialpsykologernas, vilka definierar 

förtroende enligt: 

 

”Förväntningen på den andra parten i en interaktion, risken som 

följer att agera efter denna förväntning, och de kontextuella 

faktorer som gör att skapandet och bibehållandet förstärks eller 

hämmas.” 

                                  Kramer & Tyler (1996, sid 116) 

 

Det finns alltid en risk med förtroende, eftersom man är två parter som 

integrerar med varandra. Den definition som Mayer (1996) använder i 

avseendet risk och förtroende är: 

 

”Den risk parterna tar att bli sårbar av de handlingar som den 

andra utför, baserat på förväntan att den andra kommer att 

prestera något som är betydelsefyllt utan att denne kan bli 

kontrollerad.” 

                                       Mayer (1996, sid 712) 
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En företagare som saknar kunskap om revision och lägger ansvaret i 

revisorns händer tar en risk, varför vi tillämpar även denna definition. Mayer 

(1996) tillägger att förtroende i sig inte är en risk – utan viljan att ta en risk.  

För att ytterligare definiera begreppet förtroende har vi använt Svenska 

Akademiens Ordboks definition av förtroende. Där beskrivs förtroende som 

att känna tillit till någon eller någons karaktär, trohet eller duglighet.  

 

3.2.2 Vad skapar förtroende? 
 

Enligt Zucker (1996) är förtroende en ständig skapelseprocess, en källa som 

konstant måste fyllas på för att inte sina; se Kramer & Tyler (1996). Ett  

förtroende skapas enligt Cassel (1996) av att revisorn följer god revisorssed 

och god revisionssed i sitt arbete samtidigt som revisorn ska agera 

oberoende.  

 

Lane (2000) anser att förtroende skapas när två parter utvecklar 

gemensamma värderingar, som genererats genom långvariga relationer.  

 

Enligt Kramer & Tyler (1996) finns det tre sätt att skapa förtroende, 

nämligen 

 

• Processmetoden bygger i huvudsak på erfarenheter. Ett 

förtroende skapas av att det kan påvisas vad någon gjort eller 

varit med om. Det som söks är erfarenheter om den som 

förtroende ska skapas för.  

 

• Karaktärsmetoden kräver information om social likhet och/eller 

olikhet. Familjeursprung, uppväxtmiljö och gener är exempel på 

källor och dessa karaktärsdrag är ytterst svåra att förändra. 

 

• Institutionsmetoden bygger på formell status och ofta anges titel 

som exempel.  
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Enligt Williams (2004) har förtroende olika beståndsdelar. Det går inte att 

skapa förtroende om det inte förekommer ärlighet och trovärdighet i 

relationen. En person - i detta fall en revisor - bör också vara rättvis och 

fördomsfri och till viss del emotionell. När ett förtroende är uppbyggt är det 

viktigt att bibehålla det, inte minst för revisorns framgång och - i ett längre 

perspektiv – också revisorns fortlevnad; se Kramer & Tyler (1996). 
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3.2.3 Typer av förtroende 
 

Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992) bygger upp ett ramverk för 

förtroende. De delar in förtroendets utveckling i tre typer: 

 

 

• Avskräckandebaserat förtroende baseras på konsekvent 

      beteende, dvs. individer gör vad de säger att de ska göra 

      eftersom de är rädda för konsekvenserna av att inte göra det,  

      vilket kan liknas vid en bestraffning. I affärsrelationer består 

      bestraffningen av att en individs personliga rykte försämras. Ett 

      gott personligt rykte är i affärssammanhang mycket viktigt att  

 behålla. De kortsiktiga fördelarna med att bryta förtroende väger 

 inte upp mot de långsiktiga fördelarna med ett ansenligt rykte. 

 

• Kännedomsbaserat förtroende fokuserar inte på bestraffning, 

utan förtroendet bygger på information. Förtroendet utvecklas 

med tiden och i takt med att de inblandade parterna integrerar 

med varandra. Det finns flera dimensioner för denna typ av 

förtroende. För det första gör information att det blir lättare att 

förutse den andres beteende. För det andra ökar förtroendet när 

förmågan att förutse beteende möjliggörs. För att beteende skall 

kunna förutsägas krävs att relationen utvecklas över tiden och i 

olika miljöer. Regelbunden kontakt är nödvändig för att utbyta 

information om den andres vilja och behov samt hur man kan 

möta eventuella problem.  

 

• Identifikationsbaserat förtroende utgår från identifiering av 

varandras behov och avsikter. Förtroende uppstår när parterna 

förstår och uppskattar varandras mål och förhoppningar. Denna 

ömsesidiga förståelse gör att man på ett effektivt sätt kan agera  
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åt den andra parten. Förtroendet gör att en individ kan överlämna ett 

uppdrag till en annan utan att vara rädd att den andres intresse inte 

skulle tas till vara; se Kramer & Tyler (1996). 

 

3.2.4 Den stegvisa utvecklingen av förtroende 
 

I professionella relationer utvecklas förtroende gradvis när parterna rör sig 

från ett steg till ett annat. Denna utveckling avbildas i figur 2. 

 

 
Tid  
 

Figur 2: Den stegvisa utvecklingen av förtroende; se Kramer & Tyler 

(1996)     

 

Förtroende utvecklas och förändras med tiden. Alla relationer i modellen 

startar i punkt P0. De horisontella linjerna visar en stabil typ av förtroende. 

Om relationen följer en horisontell linje hela tiden avstannar den på denna 

nivå. Utvecklas relationen till en fullständig mognad förflyttas den från 

avskräckande-, till kännedoms, och slutligen identifikationsbaserat 

förtroende. Alla relationer utvecklas inte, utan kan avstanna vid första eller 

andra steget.  
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Relationen börjar med en utveckling av avskräckandebaserat förtroende. Det 

går då så till att om båda parter agerar konsekvent och undviker bestraffning 

kan de börja utveckla en kunskap om varandras behov och mål. Den 

erhållna kunskapen utgör grunden när relationen tar steget till nästa nivå, 

punkt P1. Relationen kan, i vissa fall, avstanna på den första nivån, stabilt 

avskräckande förtroende, under hela relationens livslängd om något av 

följande gäller: 

 

• Relationen inte kräver mer än affärsmässiga relationer 

• Det ömsesidiga beroendet är begränsat och reglerat 

• Parterna redan har tillräckligt med information om varandra och 

anser att mer information är onödigt och inte skulle vara 

produktivt 

• Missbruk av förtroende har inträffat 

 

När kunskap om den andre parten har kommit till den nivå att de kan börja 

identifiera sig med den andres mål och behov kan relationen ta steget till 

översta nivån, P2. De flesta relationer i arbetslivet avstannar på nivån P1, 

eftersom många varken har energin eller tiden att ytterligare öka sin kunskap 

om den andre alternativt saknar intresse att ingå i en nära relation; se 

Kramer & Tyler (1996). Denna modell tillämpas i uppsatsen för att 

bestämma till vilken nivå förtroendet sträcker sig till mellan en 

enmansföretagare och en revisor. 

 

3.2.5 Förtroende för revisorn  
 

Revision behövs, men enligt Cassel (1996) är den till ingen nytta om inte 

förtroende finns. Förtroendet för revisorn har bland annat två aspekter, 

nämligen för det första kan revisorn inge förtroende till följd av sin 

professionella kompetens. I professionaliteten ligger då bland annat god 

revisionssed och god revisorssed. För det andra kan revisorn inge förtroende  
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genom sitt oberoende och att det i övrigt inte finns anledning för 

intressenterna att betvivla revisorns lojalitet. Även om förtroende finns för 

revisorn saknar det betydelse om revisorn inte är tillräckligt oberoende; se 

Cassel (1996). 

 

I litteratur av Mayer (1995) framkommer olika situationer där förtroende 

anses viktigt. Det är då huruvida revisorn; enligt Kee & Knox (1970) har 

kompetens, enligt Mishra (1995) arbetar i företagarens intresse, enligt Giffin 

(1967) visar företagets rätta ekonomiska ställning, vartill slutligen kommer 

att revisorn ger korrekt och lämplig rådgivning enligt Hart (1986). 

 

3.3 Förväntningar på revisorn 
 

Enligt Kramer & Tyler (1996) är förtroende mer än bara förväntningar; som 

socialpsykologin framhåller, där andra variabler, som beror på 

sammanhanget också spelar in.   

 

Edvardsson (1996) tar upp förväntan som ett viktigt begrepp i samband med 

tjänstekvalité. Förväntan är kopplad till ett fenomen eller objekt – en 

specifik tjänst eller ett visst företag, som har sin grund i kundens behov och 

önskemål. Förväntan påverkas också ofta av företagets image och rykte, 

kundens tidigare upplevelser och erfarenheter av tjänsteföretagets 

erbjudanden och marknadsföring. Förväntan är inte kopplad enbart till 

subjektet – kunden - eller till objektet - tjänsten eller tjänsteföretaget - utan 

till samspelet dem emellan.  

 

Rotter (1967), som var en av de första att definiera mänskligt förtroende, 

framför följande: 

  

”En individs eller grupps förväntan av någon att av ordet, löftet, 

muntligt eller skriftligt uttalat av en annan kan litas på.”  

          Mayer (1995, sid 714) 
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Det finns alltså ett samband mellan förtroende och förväntan, som kan 

uttryckas som att i de avseenden företagaren tycker förtroende är viktigt – i 

samma avseenden förväntar han sig också att dessa förväntningar skall 

infrias. Enligt Mayer (1995) uppstår ett förväntningsgap om inte detta 

uppfylls. 

 

3.3.1 Förväntningsgap 
 

Liggio (1974) var den första att definiera begreppet förväntningsgap. Han 

definierar förväntningsgap som skillnader i förväntningar på revisorers 

arbete, mellan användarna av de finansiella rapporterna och revisorerna 

själva. Cohen Commission (1978) utvidgade Liggios definition till att 

förklara förväntningsgap som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar 

sig eller behöver av en revisor och vad revisorer kan och rimligtvis bör 

förväntas åstadkomma.  

 

Enligt FARs revisionsbok (2004) uppstår ett förväntningsgap när olika 

intressenters förväntningar på revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt 

kan och får göra. För att förväntningsgapet ska minska, kan och bör 

företaget, bli informerade om vad revisorsrollen innebär, såväl som vad 

lagstadgad revision omfattar.  

 

Enligt Williams (2004) minskar förväntningsgapet med en öppen inblick i 

processen, vilket leder till en ökad förståelse och ökat förtroende.  

 

Cassel (1996) menar dock att det skulle kräva ytterligare arbetstid från 

revisorns sida, som skulle medföra en ökad kostnad för klienten.   

 

Ur kundens perspektiv är förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst 

ett sätt att definiera kundupplevd kvalité. Förväntningarna är påverkbara och 

det gäller därför att inte skapa större förväntningar än man kan infria; se 

Edvardsson (1996).  
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3.4 Intressentmodellen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3: Modifierad intressentmodell utarbetad med ledning av FARs 

revisionsbok (2004) 

 

Modellen utgår från att flera parter kan delta och inverka på ett företag. Alla 

intressenter är intresserade av företagets fortlevnad och att en 

tillfredsställande vinst genereras. 

 

• Redovisningen ligger till grund för skatter och avgifter, stat och 

kommun måste kunna lita på vad företaget redovisar. Revisorns 

uppgift för enmansföretagaren är att se till att företaget redovisar 

rätt uppgifter som ligger till grund för skatter och avgifter. 

 
• De eventuella kreditgivarna erbjuder företaget finansiella 

tillgångar. De vill ha ränta och amorteringar på kapitalet de har 

bidragit med. 

 
• Ägarens intresse i företaget är dess fortlevnad samt att genera 

vinst eftersom det är ägarens inkomst. 
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• Företagets kunder förväntar sig ett väl utfört arbete till ett rimligt 

pris.  

 
• Leverantörernas intresse i företaget är att få betalt. Företaget vill 

veta om de vågar leverera och ge kredit. 

 

3.5 Den kognitiva dissonansteorin 
 
Dissonansteorin utvecklades av Leon Festinger på 1950-talet och det är 

utifrån hans perspektiv uppsatsen utgår. Dissonans uppstår när människor 

upptäcker att de gör eller säger något som strider mot deras värderingar, och 

när man låter någonting fortgå, trots att man är medveten om att det finns ett 

bättre alternativ.  

Festinger talar om två grundhypoteser kring dissonansteorin:  

 

• Dissonansen som är ett resultat av ett psykologiskt obekvämt 

spänningstillstånd, gör att en person motiveras till att reducera 

den.  

 
• Under dissonansens existens så försöker man att undvika 

information som kan leda till ökad dissonans, istället för att 

försöka reducera den. 

 

Vad innebär då kognitiv dissonans? Dissonans betyder motsättning, 

konsonans betyder överrensstämmelse och det kognitiva handlar om det en 

person vet om sig själv, sitt beteende och sin omgivning. Det en person vet 

om sig själv är vad denne känner, önskar och har för behov. Detta betyder 

med andra ord att dissonansteorin handlar om motsättningar om hur vi 

uppfattar omvärlden. Dissonans uppstår hela tiden i vår omgivning och 

eftersom vi inte har full kontroll över vad som sker runt oss kan det uppstå 

motsättningar mot våra tidigare uppfattningar. 

 

 

Åtgärder för att minska motsättningarna enligt Festinger: 
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• Ändra egen uppfattning eller attityd om beteendet genom att 

förändra egna handlingar  

 
• Ändra egen kunskap om problemet 

 

Dissonansteorin bygger på att det ska råda balans mellan individers tankar 

och handlingar. När beteendet går emot individers tankar eller åsikter 

uppstår obalans. Under uppbyggandet av attityder försöker man hitta en 

balanserad struktur mellan attitydobjekten. När det är disharmoni och det 

råder obalans mellan olika attitydobjekt, leder det till ett behov av 

förändring. Människor strävar hela tiden efter harmoni i sitt kognitiva 

system; se Hogg & Vaughan (2002). 

 

Enligt Eagly & Chaiken (1993) uppstår det alltid dissonans när man står 

inför ett val och ska fatta ett beslut, exempelvis vid valet av revisor. För- 

och nackdelar ställs mot varandra och det val man bestämmer sig för bör 

vara det som ger minst dissonans.  

 

Uppsatsen tillämpar dissonansteorin baserat på att det kan uppstå en obalans 

mellan företagaren och revisorn. Om företagarens tankar och förväntningar 

inte stämmer överens med revisorns handlingar uppstår en obalans – 

dissonans - mellan dem. I de fall enmansföretagaren känner en väldigt stark 

dissonans kan det resultera i att denne byter revisor.  

 

Det finns inga tidigare studier som beskriver dissonans mellan 

enmansföretagare och revisor. 

 

3.6 Attityder  

  
Enligt Christensen (2001) beskrivs en attityd som en individs eller 

organisations känslomässiga inställning till - och uppfattning om - ett  
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föremål eller fenomen, t.ex. en produkt, tjänst eller företag. Vidare menar 

Eagly & Chaiken (1993) att en människa inte har en attityd till något eller 

någon innan han eller hon gör en utvärdering av något som är baserat på 

verkligheten, det kognitiva, eller ett beteende. Attityder påverkas av 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska aspekter. En attityd är ett 

teoretiskt begrepp och, enligt Eriksson & Wiedershemim-Paul (2001), är det 

först när man gjort den mätbar i form av en attitydskala, som den empiriskt 

kan prövas.  

 
Uppsatsens intervjupersoner präglas av olika attityder. Eftersom ingen 

kartläggning äger rum av intervjupersonernas attityder, kommer de största 

märkbara attitydskillnaderna att bli ålder och kön.  

 

3.7 Kapitelsammanfattning 
 

I kapitlet beskrivs revisorers roll i samband vid skapande av förtroende till 

sina klienter. Vidare redogörs för vad förtroende är, hur det uppkommer och 

skapas, vilka typer av förtroende som finns samt i vilka avseenden det finns 

förtroende. Därefter diskuteras förväntningar och förväntningsgap. 

Avslutningsvis redogörs för den kognitiva dissonansteorin som tillämpas i 

uppsatsen samt vad som påverkar individers attityder. 
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4. EMPIRISK METOD 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den undersökningsmetod som 

använts. Vidare presenteras urvalsmetod och insamlad data. Därefter 

diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

4.1 Undersökningsmetod  
 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att upptäcka, lyfta upp och belysa 

de samband som växt fram; se Christensen m fl. (2001). Den kvalitativa 

metoden passar uppsatsens undersökningsområde bäst, eftersom avsikten är 

att skapa en djupare förståelse; se Halvorsen (1992). Fallstudier av kvalitativ 

karaktär används; se Christensen m fl. (2001). Enligt Halvorsen (1992) är 

man i fallstudier intresserad av hur något fortlöper eller utvecklar sig, utifrån 

ett analytiskt syfte.  

 

4.2 Urvalsmetod 
 

Ett strategiskt urval har genomförts vid val av intervjupersoner. Enligt 

Halvorsen (1992) är detta att föredra om det urval som ska göras är litet och 

det primära i intervjuerna är att få ut så mycket information som möjligt, 

istället för att representera en population. Därför valdes tre enmansföretag 

och två revisorer med egen revisionsbyrå, alla kända sedan tidigare. Därtill 

kom att de utvalda intervjupersonerna representerar en önskvärd spridning i 

bransch, kön, ålder och erfarenhet. Risken med detta urval är att få ett 

snedvridet resultat. Dessutom kan det inte sägas att urvalets resultat kan 

generaliseras till populationen; se Christensen m fl. (2001). Studiens 

karaktär gör att avsikten inte är att erhålla generaliserbara resultat. För att  
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uppnå detta erfordras en betydligt mer omfattande intervju undersökning. 

Denna studie skall därför se som en pilotstudie. 

 

4.3 Datainsamling 
 

De företag som valts ut för undersökningen kontaktades och en tid att träffas 

bokades. Vi ansåg att besöksintervjuer var det bästa tillvägagångssättet. Dels 

för att det är lättare att föra en diskussion när hela gruppen sitter samlad, och 

dels för att intervjupersonen känner ett starkare engagemang. Intervjuerna 

spelades in så att alla kunde delta aktivt, men även för att vara säkra på att 

information inte uteblev. Revisorerna som skulle intervjuas hade tyvärr inte 

tid för ett besök, däremot med en skriftlig intervju. Tillsammans med 

intervjufrågorna skickades en beskrivning av uppsatsens syfte. När svar 

erhölls diskuterades och jämfördes de, för att hänföras till teorin för slutlig 

analys.  

 

4.4 Trovärdighet i resultat och slutsatser 
 

Målsättningen för alla undersökningar är att den information som samlas in 

ska vara så valid och reliabel som möjligt, dvs. att utredaren har mätt det 

som avses mätas och att insamlad data är pålitlig; se Holme & Solvang 

(1997). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) bör även utredaren vara 

neutral i den bemärkelsen att inte medvetet tolka in egna värderingar. 

 

4.4.1 Validitet 
 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man 

avser mäta; se Eriksson & Wiedersheim- Paul (1997).  Det som ger 

uppsatsen en hög validitet är att intervjupersonerna är kända sedan tidigare 

och att det sannolikt medför ärligare svar. Frågorna har utformats med 

möjlighet till utveckling av svar. En ytterligare åtgärd som har vidtagits för  
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att uppnå en högre validitet är att auktoriserade revisorer intervjuats. Något 

som kan ha påverkat validiteten negativt är att intervjuerna med revisorerna 

genomfördes skriftligen. 

 

För att få fram hur viktigt intervjupersonerna anser att en viss sak är, har 

attitydskalor använts. Skalan bestod av fyra alternativ: ”oviktigt”, ”mindre 

viktigt”, ”viktigt” och ”mycket viktigt”. Ett femte alternativ - ”varken eller” 

– valdes bort eftersom det hade varit intetsägande. Utan detta femte 

svarsalternativ måste respondenten ta ställning till frågan.  

 

4.4.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om replikerbarhet, dvs. i vilken utsträckning ett 

undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett identiskt 

eller likartat sätt; se Christensen m fl. (2001).  

 

Med hänsyn till att respondenterna är kända sedan tidigare tror vi att 

resultatet skulle bli lite annorlunda om undersökningen genomförs en gång 

till av - för dem okända personer.  

 

Något som också brukar diskuteras är intervjuareffekten. Vi har försökt att 

vara neutrala vid våra möten och låtit intervjupersonerna berätta om sina 

erfarenheter och åsikter utan vår påverkan. I de fall skriftliga intervjuer 

användes kan det vara så att det kan bli ett annat utfall än vid en muntlig 

besöksintervju. Ett enkelt och tydligt språk har använts för att undvika 

missförstånd. Innan intervjufrågorna ansågs färdiga deltog vi i ett mycket 

givande seminarium, som Christer Nilsson, vår handledare, höll i angående 

deras utformning.  
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4.5 Kapitelsammanfattning 
 

I kapitlet redogörs för vilken undersökningsmetod som i huvudsak har 

använts. Därefter behandlas varför en fallstudie av kvalitativ karaktär 

genomfördes. Vidare behandlades urvalsmetod och datainsamling.  

Avslutningsvis analyseras uppsatsens validitet och reliabilitet  
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5. EMPIRI 
 

Kapitlet inleds med en presentation av de företag och revisorer som 

intervjuats. Därefter följer en sammanställning av genomförda intervjuer. 

Intervjuerna presenteras av den exakta frågan som ställdes följt av en 

bearbetning av erhållna svar.  

 

5.1 Presentation av företagen 
 
Företagen som har intervjuats är samtliga enmansföretagare. De benämns 

Företag A, Företag B och Företag C.  

 

• Företag A, en frisörsalong, drivs av en kvinna på 25 år som har 

varit verksam, och drivit företaget, i 6 år. 

  

• Företag B, en målerifirma, ägs av en man som är 53 år och har 

varit målare i 25 år, varav drivit firman i 22 år. 

 

• Företag C, en rörfirma, drivs av en 49 årig man. Han har varit 

rörmontör i 20 år och företaget har drivits i 10 år.  

 

5.2 Presentation av revisorerna 
 
Revisorerna som intervjuats är auktoriserade och benämns Revisor 1 och 

Revisor 2. 

 

• Revisor 1 är en kvinna som är 42 år och har varit revisor i 14 

år. Hon har varit auktoriserad revisor i 7 år och haft sin 

revisionsbyrå i 3 år. 
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• Revisor 2 är en man som är 55 år och har varit revisor i 23 år. 

Han har varit auktoriserad revisor i 5 år och startade egen firma 

för 4 år sedan. 
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5.3 Intervjufrågor till företaget 
 

Hur länge har du varit verksam med ditt företag? 
 
A: 6 år 
 
B: 22 år 
 
C: 13 år 
 
 
Hur länge har du haft din nuvarande revisor? 
 
A: 6 år 
 
B: 10 år 
 
C: 13 år 
 
 
Hur kom det sig att det blev den revisorn du har? Hade du hört att den var 
bra, tipsad från nära, reklam, telefonkatalogen? Eller något annat? 
 
A: När A startade sitt företag för sex år sedan och skulle anlita en revisor var 

det en bekant till henne som föreslog att ta kontakt med sin revisor. A hade 

ingen erfarenhet av revisorer sedan tidigare och tog därför dennes råd. I 

efterhand, när hon fått mer erfarenhet och en egen åsikt, har hon insett att 

hon och hennes bekant inte har samma uppfattning om hur relationen till 

revisorn ska vara. Det som hennes bekant hade uppskattat hos revisorn 

visade sig inte vara vad hon själv ville ha ut av relationen. 

 
B: För tio år sedan när B var tvungen att anlita en ny revisor blev han 

rekommenderad av en bekant i branschen att kontakta en revisor som han 

tyckte var bra. Han följde denna rekommendation och har sedan dess haft 

denna revisor. 

 
C: När C registrerade sin nuvarande firma för tretton år sedan fick han brev 

hem från fem olika revisionsbyråer. Det var alltså frågan om reklam från  
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deras sida att locka till sig kunder. Patent – och registreringsverket ger ut 

information angående nyregistrerade bolag i detta syfte. Det var 

erbjudanden från en kvinna och fyra män. B valde att kontakta kvinnan 

eftersom han tidigare hade haft en manlig revisor och ville prova en kvinna 

denna gång. 

 
 
Har du haft någon/några revisorer tidigare? Om ja, vad fick dig att byta? 
 
A: Har inte haft någon tidigare revisor. 

 
B: Har haft en tidigare revisor, men när denne gick i pension var han 

tvungen att anlita en annan. 

 
C: C har haft en annan revisor i ett företag han hade tidigare. Den revisorn 

var en ung man som ville göra egen karriär inom sitt yrke och ha större 

klienter som kunder. C kände inte tillräckligt engagemang från revisorns 

sida varför C valde att byta revisor.  

 
Om nej: Vad skulle få dig att byta revisor? 
 
A: A har under en längre tid funderat på att byta revisor då hon anser att 

hennes revisor är väldigt dyr jämfört med andra revisorer. Det som utlöst att 

A nu ska byta revisor är pga. ytterligare en incident. Det som inträffat är att i 

augusti i fjol blev A underrättad av sin revisor att en restskatt på 42 000 

skulle vara betald i mars följande år. Eftersom revisorn är väl insatt i A: s 

företags ekonomi så vet hon att det inte finns något undanstoppat kapital i 

företaget - det blir alltså väldigt svårt att betala ett belopp av denna storlek 

med så kort varsel. A vill hädanefter undvika dessa situationer och således 

ha en revisor som är införstådd med detta. A poängterar att hon inte tycker 

att en restskatt är revisorns fel, däremot att en revisor ska ha koll på 

företagets intäkter och om mer skatt behövs betalas in. 

 
B: Vill inte byta revisor. 
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C: Företag C kan tänka sig att inom en tid byta revisor av den anledningen 

att revisorn börjar närma sig pensionsålder. Revisorn kommer alltså att vara  

verksam kortare tid än företag C. Det kommer att vara oundvikligt för ett 

skifte i framtiden och därför kan C tänka sig att byta redan innan revisorn 

går i pension. 

 
 
Om du aldrig har bytt revisor, har du någon gång tänkt tanken att byta?  
Varför? 
 
A: Det har hänt och händer ofta att A funderat på att byta revisor. Det är 

kommunikationsproblem mellan dem och A tycker att revisorn är väldigt 

stressad och upptagen. Vid ett flertal tillfällen har även revisorn uttryckt 

detta. Det ligger, enligt A, en stor skillnad i det pris hon betalar mot den 

tjänst och service hon får. 

 
B: Företag B har aldrig tänkt tanken att byta revisor. Han anser revisorn som 

”billig, bra och tillgodoser mina behov”. 

 
C: Företag C har tänkt tanken att byta revisor – men inte av annan orsak än 

att revisorn närmar sig pension. 

 
 
Har det uppstått något problem mellan dig och din revisor någon gång? 
Hur uppstod det och varför?  
 
A: Det som A anser är problemen, är restskatten, tidsbristen, 

kommunikationen och avsaknaden av känslan att revisorn är tillräckligt 

engagerad i företaget. A säger samtidigt att hon inte heller vet vad man kan 

förvänta sig av en revisor. Hon kan bara jämföra med andra som har 

revisorer i hennes bransch och hur deras relation och pris ser ut. A säger 

även att hon saknar full kunskap i en revisors arbete och det skulle därför 

vara bra med en revisor som var mer engagerad. 

 
B: Nej 
 
C: Nej 
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Hur anser du att relationen mellan dig o din revisor är? Bara yrkesmässig 
eller känner ni varandra på ett mer privat plan också? Pratar ni om saker 
som inte har att göra med jobbet? 
 
A: Det förekommer inte en relation annat än yrkesmässig, dock anser A att 

revisorn pratar väldigt mycket om sitt eget privatliv som A inte finner särkilt 

intresse för.  

 
B: Mellan B och revisorn förekommer inget annat än en rent yrkesmässig 

relation. 

 
C: Det finns en något djupare relation än den strikt yrkesmässiga i detta fall. 

C har vid ett antal tillfällen arbetat hemma hos revisorn, och han har blivit 

bjuden på några privata tillställningar. Till större delen anser han att det är 

yrkesmässigt, men de kan prata om annat om någon av dem skulle vilja det. 

 
 
Litar du på att din revisor gör sitt bästa för dig och ditt företag?  
 
A: A litar endast någorlunda på att hennes revisor gör sitt bästa för företaget.  

 
B: B litar helt på att sin revisor gör sitt bästa för företaget. 

 
C: C litar helt på sin revisors jobb, men poängterar även att det aldrig går att 
veta med 100 % säkerhet. 
 
 
Hur är dina kunskaper kring revision och ekonomi?    
Mycket goda               goda                           mindre goda                     inga 
 
A: A skulle inte klara sig en månad utan sin revisor. Hon benämner sina 

kunskaper som mindre goda, men att kunskaperna har ökat med åren.  

 
B: Kunskaperna har blivit bättre med åren men B benämner också sina 

kunskaper som mindre goda.  

 
C: C kan ingenting teoretiskt, bara praktiskt. Har lärt sig mer med åren och 

anser att kunskaperna är mindre goda. 

 
 
 
Ungefär hur många gånger per månad har du o din revisor kontakt? 
På vilket sätt? Mail, telefon, träffar etc.?  
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A: Företag A har kontakt med sin revisor ungefär 2 gånger per månad, det är 

när papper ska lämnas eller hämtas. 

 
B: Företag B har kontakt med sin revisor ungefär fem gånger per år, varav 

tre träffar och två är telefonkontakt. 

 
C: Företag C har kontakt med sin revisor minst en gång per månad, när de 

ser över momsredovisningen och de övriga papperen. Utöver det 

förekommer telefonkontakt ungefär en gång per månad. 

 
 
En revisor får inte ge hur mycket rådgivning som helst eftersom att denne 
måste vara oberoende, tycker eller tror du att din revisor ger dig mer 
rådgivning än vad som är tillåtet? 
Om ja, har det gett dig ökat förtroende för din revisor? 
 
A: Ingen ytterligare rådgivning förekommer, revisorn säger vad som är rätt 

och fel, men ingenting utöver. 

 
B: Revisorn ger råd, men inte för mycket. 
 
C: Revisorn är noga med etik och moral och säger inte mer än vad hon får.  

 
 

Vad har du för förväntningar på din revisor? 
 
A: Företag A vill kunna lita på att allt blir rätt till skattemyndigheten. Hon 

vill att revisorn ska vara ett steg före och säga till i förebyggande syfte. I 

nuläget känner inte A att så är fallet. 

 
B: Det B förväntar sig är att revisorn ska göra ett bra jobb, inte slarva bort 

fakturor och arbeta de timmar som hon säger att hon arbetar. 

 
C: Företag C förväntar sig att allt blir gjort på rätt sätt och därmed ska undgå 

bekymmer med myndigheter. Vi ett tillfälle när  revisorn slarvade  bort  
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C: s skattedeklaration, tog revisorn på sig hela ansvaret. Detta trots att det 

egentligen är företaget som är personligt ansvarig. Det tyckte C var bra och 

rätt gjort av revisorn. 

 
 
Motsvarar revisorn dina förväntningar? 
Ja, helt            Ja, till stor del                Någorlunda                  Inget 
 
A: Någorlunda, men A är absolut inte nöjd. När tid ges ska A undersöka att 

finna en ny revisor. A tycker däremot att revisorn kräver saker som hon inte 

borde. Revisorn har sagt vid ett antal tillfällen att pappren ska ligga i en viss 

ordning, vilket A inte anser är hennes jobb för de pengar hon betalar. 

 
B: Ja, helt  
 
C: Ja, helt  
 
 
Har du upplevt att det finns frågeställningar eller uppdrag som din revisor 
inte kunnat bistå med? 
 
Om Ja – minskade det ditt förtroende då? 
 
Om Nej – ökade det ditt förtroende då? 
 
A: Det finns ingenting som revisorn inte kunnat svara på eller kunnat bistå 

med, å andra sidan tycker inte A att hon ska behöva be om att inte få någon 

restskatt på större belopp. Detta har lett till minskat förtroende för revisorn. 

 
B: Det finns ingenting som gjort att förtroendet minskat, det hade dock gjort 

det om B hade fått vända sig till en annan revisor med sina förfrågningar. 

 
C: C har inte varit med om att revisorn inte klarat en viss sak, och om det 

skulle inträffa är han säker på att revisorn hade tagit reda på det. 

 
 
Hur starkt förtroende har du för din revisor? 
 
Starkt                  Ganska starkt                  Någorlunda                  Inget 
 
 
 
A: Någorlunda 
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B: Starkt 
 
C: Starkt 
 
 
Har du något ytterligare du vill tillägga? 
 
A: A finner det oprofessionellt att revisorn, som har sitt kontor hemma i 

bostaden, vid ett flertal tillfällen har öppnat dörren iklädd morgonrock trots 

att de hade avtalat om tid. Eftersom A och revisorn inte känner varandra på 

ett djupare plan så tycker A att det är väldigt opassande.  

 
B: B har tidigare upplevt viss tidsbrist hos sin revisor, och att hon hade för 

mycket att göra. Det hände att revisorn inte var på kontoret efter avtalad tid 

så papperen fick läggas i brevinkastet. Detta är nu mycket bättre efter att 

revisorn anställt ytterligare en person. 

 
C: Vid ett tillfälle ville skattemyndigheten ha en körjournal och då skötte 

revisorn all kontakt med dem. Detta gjorde inte att förtroendet ökade, men 

det minskade inte heller.  

En annan sak C poängterade var att hans sambo har goda kunskaper inom 

ekonomi - utan bakomliggande utbildning - och att hon vid behov förklarar 

eventuella oklarheter. 
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5.3.1 Attitydskala för företagen 
 

Vilka egenskaper anser du skapar förtroende     
för din revisor?     
Och hur viktigt är det? Mycket Viktigt Mindre Inte alls 
 viktigt   viktigt viktigt 
     
Revisorns utbildning A B   C   
     
Revisorns erfarenhet B   A C   
     
Revisorns erfarenhet av företag inom din bransch   A B C   
     
Revisorns förmåga att skräddarsy och anpassa sin 
tjänst A B C     
     
Revisorns mångsidighet (bredd på kunskaper) A B C       
     
Revisorns rykte   A B  C   
     
Fungerande personkemi A B C       
     
Första intrycket A B C       
     
Revisorns inlevelse och empati (förmåga att kunna A B C     
förstå dina problem och sätta sig         
in i din situation)         
     
Revisorns förmåga att förklara för dig vad han ska  A B C     
göra och inte göra (för att minska förväntningsgapet)         
     
Revisorns förmåga att identifiera sig med dig A B C     
(så det känns som att ni är på samma nivå)         
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5.4 Intervjufrågor till revisorn 
 
Hur uppstår vanligtvis kontakten mellan företagen och dig? Är det du som 
marknadsför dig eller de kommer till dig? 
 
1: Via rekommendationer, hon har aldrig marknadsfört sin revisionsbyrå. 

 
2: Har inte heller använt sig av marknadsföring. Nya kunder kommer genom 

de bokföringsbyråer som byrån arbetar med. 

 

 

Hur bygger du upp förtroendet mellan dig och klienterna? Och bibehåller? 
 
1: Anser det är viktigt att möta respektive klient på deras nivå och visa att 

man kan tillföra något, och lovar inte mer än hon kan hålla. 

 
2: Genom ett professionellt förhållande till dem och utan personliga 

relationer. 

 
 
Hur bibehåller du förtroendet? 
 
1: På samma sätt som det är uppbyggt. 

 
2: Viktigt att hålla samma professionella nivå hela tiden. 

 
 
Känner du att det finns ett förtroende mellan dig och dina klienter? 
Ja, stort                  Ja, tillräckligt                            Ja, lite                     Nej 
 
1: Ja, stort 

 
2: Ja, stort 

 
 
Har det någon gång hänt att förtroendet mellan dig och någon klient blivit 
skadat? Vad hände och hur slutade det? 
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1: Det har hänt när kunder inte förstår myndigheterna och revisorn har sagt 

något som de litar på. Det är viktigt att förklara på ett sätt så att de förstår, 

alltså använda sig av vanlig svenska. 

 

2: Det har inte inträffat att någon lämnat byrån av annan anledning än att 

klienten flyttat till annan ort. 

 
 
Vilka förväntningar har du på företaget? 
 
1: Tycker det är viktigt att de lyssnar och tar till sig information. En kund 

som man inte har kommunikation med har inget förtroende.  

 

2: Att de ska betala krävt arvode 

 
 
Vilka förväntningar tror du att ett företag har på dig? 
 
1: Revisor 1 tror det är viktigt att vara på ”deras” nivå. 

 

2: Tror det viktigaste är att göra ett bra arbete till ett rimligt pris. 

 
 
Känns det som att du brukar leva upp till företagets förväntningar? 
Ja, helt              Ja, delvis                      Ja, lite                        Inget 
 
1: Ja, helt 

 

2: Ja, helt 

 
 
Känner du att det finns ett förväntningsgap mellan dig o dina klienter? 
 
1: Oftast inte, om det gör det förklarar jag mig lite tydligare 

 

2: Nej 
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Vad tror du det beror på? (Inte vet vad en revisor SKA göra så deras 
förväntningar blir fel) 
 
1: Jag lovar inte mer än vad jag kan hålla 

 

2: - 

 
 
Det är ju viktigt att vara oberoende som revisor. Känner du att du alltid är 
100 % oberoende?  
Eller har du känt någon gång att du sagt eller gjort mer än vad man som 
revisor bör och får göra? 
 
1: Gränsen är hårfin, man ska leda och guida men samtidigt hålla rätt linje.  

 

2: Ja, jag känner mig helt oberoende, jag gör eller säger aldrig mer än vad 

jag får. 

 
 
Ungefär hur många ggr har du kontakt med dina klienter per månad? 
(alltså hur många ggr per klient) 
 
1: Ungefär 2 gånger i månaden, men det varierar också. 

 

2: Upp till fem gånger, i genomsnitt en gång 

 
 
På vilket sätt? Mail, telefon, träffar etc.?  
Hur mycket tid lägger du ner på ett enmansföretag per månad ungefär? 
 
1: Ungefär 3 timmar, det är både möten, mail och genom telefon 

 

2: De flesta enmansföretag träffas normalt 1-2 gånger per år 
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5.4.1 Attitydskala för revisorerna 
  

Vad tror du skapar förtroende mellan dig och dina kunder?    
Och hur viktigt är det?     
 Mycket Viktigt Mindre Inte alls 
 viktigt   viktigt viktigt 
     
Din utbildning   1   2   
     
Din erfarenhet 1   2     
     
Din erfarenhet av företag inom din kunds bransch 1  2   
     
Din förmåga att skräddarsy och anpassa din tjänst  1  2   
     
Din mångsidighet (bredd på kunskaper) 1  2    
     
Ditt rykte 1  2     
     
Fungerande personkemi 1   2     
     
Första intrycket 1  2   
     
Din inlevelse och empati (förmåga att kunna 1 2    
förstå kundens problem och sätta sig      
in i kundens situation)      
     
Din förmåga att förklara vad du ska/får göra  1   2    
(för att minska förväntningsgapet)     
 

Din förmåga att kunna få kunden att känna 1  2  
att ni är på samma nivå         
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6. EMPIRISK ANALYS 
 

Den empiriska analysen är uppbyggd kring de fem frågor som framkommer 

i problemdiskussionen. En diskussion och analys förs kring dessa, baserat 

på det empiriska materialet. Därefter följer en analys av dissonansteorin 

med koppling till empirin samt revisorn och lagen.  Kapitlet avslutas med en 

analytisk sammanfattning. 

 

6.1 Hur uppkommer ett förtroende mellan en 
enmansföretagare och dennes revisor? 
 
Ett förtroende byggs upp av olika faktorer, och enligt Kotler (2002) finns ett 

initialt förtroende innan val äger rum. Detta kan liknas med Företag A och 

Företag B som har valt revisor efter rekommendation av någon de kände – 

alltså en närstående person som de hade ett förtroende för. I och med att de 

har ett förtroende för den som gav rekommendationen, kan detta i sin tur ha 

gett ett indirekt förtroende för revisorn redan innan valet. Val av revisor 

grundat på rekommendationer stämmer väl överens med vad de intervjuade 

revisorerna svarade. Ingen av revisorerna använder sig av marknadsföring 

och har inte gjort det tidigare heller. Det är genom rekommendationer som 

de får nya kunder. Företag C har däremot valt revisor utifrån fem alternativ 

som gavs till honom från olika revisionsbyråers marknadsföring. 

Revisionsbyråerna var för honom likvärdiga, det enda som skilde dem åt var 

att fyra av dem var manliga och en var kvinnlig. Företag C som tidigare 

drivit ett företag, hade endast erfarenhet av en manlig revisor vilket inte 

hade fungerat särskilt väl, därför beslutade han sig för av välja den kvinnliga 

revisorn.  

 

Enligt Williams (2004) krävs det att revisorn ska vara rättvis och fördomsfri, 

och att det ska vara en öppen och ärlig kommunikation mellan parterna. Alla  
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tre företag anser att det första intrycket är mycket viktigt och att det är 

utifrån det som förtroendet byggs vidare. Revisor 1 anser att det första 

intrycket är mycket viktigt medan Revisor 2 anser det mindre viktigt. Detta 

tror vi beror på att denne varit verksam i sitt yrke längre och därmed känner 

sig tryggare och säkrare i sin roll som revisor.  

 

Revisorns utbildning anser Företag A och Företag B vara mycket viktigt och 

att det är en viktig del i förtroendet eftersom de ger sin revisor mycket 

ansvar. Detta stämmer in på vad Cassel (1996) säger om typiska drag för 

små företag. Företag C anser utbildning vara mindre viktigt, vi tror att detta 

beror på att ägaren har erfarenhet av duktiga personer inom ekonomi och 

redovisning privat, som inte har någon formell utbildning bakom sig. I likhet 

med Företag C anser båda revisorerna det mindre viktigt med utbildning. 

Detta kan kopplas till institutionsmetoden, som bygger på formell status där 

titel ofta anges som exempel. Revisorns auktorisation bygger dels på den 

utbildning som revisorn har bakom sig, men även på kunskapen som 

erfarenheten ger.  

 

Revisorerna anser i stället erfarenheten som mycket viktig, detta bör 

sannolikt bero på, att kunskapen de besitter i huvudsak är från erfarenhet 

inom yrket och inte utbildning. Företag B anser revisorns erfarenhet mycket 

viktig, medan Företag A och Företag C anser det mindre viktigt. Tolkningen 

av detta är att Företag B, som varit verksam längst i sitt yrke, 22 år mot 13 

år respektive 6 år, har fått en annan syn på erfarenhet, och insett hur mycket 

det skiljer sig åt att vara erfaren gentemot mindre erfaren.  

 

Revisorns bredd på kunskap anser alla företag mycket viktigt, vilket är väl 

förståeligt för att de ska få - och kunna lita på - den tjänst och service som 

de förväntar sig. Detta anser även revisorerna vara ”mycket viktigt” 

respektive ”viktigt”. 
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Personkemin är företagen och revisorerna överens om som ”mycket viktigt” 

för förtroendet. Det är sannolikt en viktig hörnsten i alla relationer, både 

privat och yrkesmässigt.  

 

Anmärkningsvärt är revisorns rykte. Två av företagen anser det vara 

”viktigt” och ett anser det ”mindre viktigt”. Det motsäger processmetoden 

som säger att ryktet är en del i förtroendeskapandet. Tolkningen av detta är 

att deras revisorer skapar förtroende i andra avseenden, därför ger det ryktet 

mindre betydelse. Båda revisorerna anser deras rykte vara ”mycket viktigt”. 

Anledningen till att de värdesätter ryktet högt kan relateras till att det är 

genom det som de får nya kunder och därmed inte behöver använda sig av 

marknadsföring. En ytterligare reflektion kring detta är - att vi tror att 

företagarna menar hur revisorns rykte är just nu - när de redan har ett 

samarbete. Trivs företagaren med sin revisor saknar ryktet mindre betydelse. 

Revisorerna däremot menar sannolikt att de vill ha ett stående bra rykte, och 

på så sätt kan få nya kunder. 

 

Revisorns förmåga att skräddarsy och anpassa sin tjänst efter företaget och 

förmågan att förklara vad denne gör och inte får göra anser Företag A 

”mycket viktigt” och Företag B och Företag C ”viktigt”. Detta beror 

troligtvis på att Företag A – som varit verksam minst antal år – sannolikt har 

minst kunskap om revision och ekonomi och därmed känner ett större behov 

av information än Företag B och Företag C.  

 

Vidare har framkommit att Företag A inte skulle fungera en månad utan 

revisor - det finns alltså ett beroende. Detta var inget som de andra nämnde, 

trots att alla benämnde sina kunskaper som mindre goda. Likaså gäller 

förmågan för revisorn att kunna identifiera sig med företaget och känna att 

de ligger på ”samma nivå”. Företag A anser således samhörigheten ”mycket 

viktig” medan Företag B och Företag C anser det ”mindre viktigt”.  
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Revisor 1 anser det ”viktigt” att skräddarsy och anpassa sin tjänst, medan 

Revisor 2 anser det vara ”mindre viktigt”. Vidare har de olika åsikt om 

revisorns förmåga att identifiera sig med företaget. Revisor 1 anser det 

”mycket viktigt” och Revisor 2 ”mindre viktigt”. Förmågan att sätta sig in i 

kundens problem och känna empati anser Revisor 1 vara ”mycket viktigt” 

och Revisor 2 ”viktigt”. Revisorernas olika åsikt i dessa psykologiska 

aspekter tror vi beror på att den ena revisorn är en kvinna och den andra är 

en man. Intressant är alltså att ingen av männen ansåg detta som ”mycket 

viktigt” - oavsett revisor eller företagare - medan både den kvinnliga 

revisorn och företagaren ansåg detta vara ”mycket viktigt”. Vi tror att 

kvinnor är mer emotionellt inställda till sitt jobb än vad männen är.  

 

6.2 Hur starkt är detta förtroende? 
 
Företag B och Företag C anser att revisorn gör sitt bästa för dem. Företag A 

är däremot inte lika nöjd med sin revisor och litar bara någorlunda på att 

revisorn gör sitt bästa för företaget. Båda revisorerna anser att det finns ett 

förtroende mellan dem och deras klienter. Hos Revisor 2 har ingen klient 

lämnat byrån i annat avseende än att företaget flyttat till annan ort, och hos 

Revisor 1 har det vid ett tillfälle hänt att en kund lämnade byrån och det 

berodde på att klienten gick i pension och avslutade sitt företag och därmed 

inte behövde anlita revisor längre. Enligt Cassel (1996) är förtroendet 

avgörande för revisionsbyråns fortlevnad och framgång. Revisor 1 och 

Revisor 2 har båda varit verksamma revisorer en längre tid. De har däremot 

inte haft egen revisionsbyrå lika länge. De har bara funnits i 3 år respektive 

4 år, vilket betyder att de fortfarande inte kommit in i mognadsfasen. Detta 

innebär att de bör vara varsamma om klienterna och se till att de har ett 

starkt förtroende. 
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Företag B och Företag C har aldrig funderat över att byta revisor för att de 

inte varit nöjda, vilket visar att ett starkt förtroende finns mellan dem och 

revisorn i likhet med vad de svarat. Företag C har funderat på att byta  

 
revisor pga. att denne är äldre och inte kommer att vara verksam lika länge 

som hans företag - det har alltså inget att göra med att förtroende saknas 

utan det är av praktiska skäl. Företag A har endast någorlunda starkt 

förtroende för revisorn och har ofta tänkt tanken att byta och skall göra det.  

 

6.3 I vilka avseenden finns förtroende? 
 
Företag A har intrycket av att revisorn inte lägger ner tillräcklig tid och 

engagemang i hennes företag. Hon säger att revisorn har många klienter i 

varierande storlek, vilket naturligtvis kräver olika mycket tid och bringar in 

olika mycket inkomst. Eftersom revisorn är egen företagare kan det vara så 

att hon - om möjligt inte medveten om detta - lägger ner förhållandevis mer 

tid på de klienter som gynnar henne mest och de andra kommer i 

skymundan. En annan synvinkel är att A är relativt ung, 25 år, och sannolikt 

inte varit verksam i företagsvärlden lika länge som merparten av revisorns 

övriga klienter, vilket kan medföra att revisorn får mindre respekt för henne 

än de övriga klienterna. A anser vidare att förtroendet för hennes revisor har 

minskat i och med att hon tar ut ett avsevärt högre pris för sin tjänst jämfört 

med vad andra revisorer gör för samma jobb.  

 

Inget av företagen anser att revisorn ger dem för mycket råd, de anser att 

revisorn följer etik, moral och de lagar som finns. Detta har gjort att 

förtroendet för revisorn har ökat. Denna uppfattning stämmer överens med 

vad revisorerna svarat. De poängterade att de var noga med att följa lagar 

och regler. FEE (1998) har poängterat skillnaden i att vara faktiskt 

”oberoende” och ”uppfattat oberoende”. Intervjuerna visar att revisorerna är 

faktiskt oberoende.  

 

 



 52

I avseendet revisorns kunskap har alla företag starkt förtroende för revisorn 

eftersom det inte funnits frågeställningar som revisorn inte kunnat svara på.   

 
När revisorn hos Företag C av misstag förlorade dennes skattedeklaration 

tog revisorn på sig ansvaret för den. Det gav inte ökat förtroende för 

revisorn – men det minskade å andra sidan inte.  

De förväntningar som revisorerna har på företagen skiljer sig åt. Revisor 1 

anser det vara viktigt att klienten lyssnar och tar till sig information.  

Företag B och Företag C anser att de har en bra kommunikation med 

revisorn. Företag A anser däremot att de har kommunikationsproblem och 

att revisorn är stressad och upptagen. 

Revisor 2 har som enda förväntan att få betalt. Företag A anser att revisorn 

har för höga krav jämfört med vad hon betalar för. Vid ett flertal tillfällen 

har revisorn uppmanat att sortera papperen på ett visst sätt, vilket A inte 

anser vara hennes uppgift. Vidare kan det konstateras att A inte motsvarar 

revisorns förväntningar, det kan vara en orsak till att revisorn inte gör sitt 

yttersta för företaget.  

 

I frågan vilka förväntningar revisorerna tror att företaget har på dem, tror 

Revisor 2 att det viktigaste är att göra ett bra jobb till ett rimligt pris. 

Revisor 1 tror att det viktigaste är att vara på samma nivå som klienten. 

Företag A och Revisor 1 har alltså liknande åsikt om vad som förväntas. Vi 

reflekterar även i detta avseende över att dessa är kvinnor och att de har ett 

mera rationellt tänkande. 

 

6.4 Hur bibehålls förtroende? 
 
Företagen är eniga om att det är de egenskaper som skapar förtroende som 

bibehåller det. De anser det mycket viktigt att fortsätta ha en bra  

 
 
kommunikation och att revisorn fortsätter lyssna till företagets behov och 

önskemål. Inget av företagen anser det vara viktigt att utveckla sin relation 

mer än till det yrkesmässiga planet. Företag C vill inte ha för mycket 



 53

personlig kontakt med revisorn eftersom han anser det skapa ett bättre 

samarbete. Företag B har inget annat än en yrkesmässig relation trots att de 

  
har tio års samarbete och är nöjd med det. Företag A anser att revisorn pratar 

för mycket om sitt privatliv vilket det saknas ömsesidigt intresse för. 

Det är gemensamt för företagen att de saknar intresse att utveckla relationen 

till revisorn, vilket stämmer överens med Kramer & Tylers modell (1996), 

där de olika stegen bygger på att det måste finnas ett ömsesidigt intresse att 

vilja ha mer information och kunskap om den andre för att gå vidare i 

relationen. Enligt modellen stannar affärsmässiga relationer i det första 

stadiet, vilket stämmer med vad företagen och revisorerna svarat.  

 

För att ett förtroende ska bibehållas anser Revisor 1 att det är viktigt att inte 

lova mer än vad man kan hålla, vilket är i likhet med vad Edvardson (1996) 

framhåller. Revisor 2 anser att ett förtroende bibehålls av en stabil, 

yrkesmässig och professionell relation.  

 

6.5 Vad krävs för att förtroendet skall upphöra?  
 
Alla företag är ense om att de skulle byta revisor om förtroendet upphör. Det 

skulle leda till ett minskat förtroende om revisorn inte kunde tillgodose 

företagets behov eller brista i kunskap. Detta stämmer enligt Kee & Knox 

(1970) som framhåller att kompetens är väsentligt för ett förtroende och 

Mishra (1995) som poängterar att det är viktigt att revisorn arbetar i 

företagets intresse. Företagen har alla samma åsikt när det gäller vad de 

förväntar sig av sin revisor. De vill att allt ska gå rätt till, och därmed inte få 

några problem med myndigheter samt att revisorn ska hålla ordning på 

papperen och arbeta debiterade timmar. 

 

 
Revisorerna anser att de lever upp till företagens förväntningar. Detta 

stämmer överens med vad Företag B och Företag C svarat, och därmed finns 

inget anmärkningsvärt förväntningsgap. Däremot finns det ett stort 
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förväntningsgap mellan Företag A och revisorn efter att förtroendet fick sig 

en törn för ett par månader sedan, när revisorn gav besked om en restskatt på 

ett högre belopp, som skulle vara inbetalat inom nio månader. Företag A 

anser att revisorn känner till hur hennes företags ekonomi ser ut och därmed 

ska vara medveten om att det inte finns undanstoppat kapital i den storleken. 

Företag A anser att revisorn ska ha mer framförhållning om framtida 

händelser ekonomiskt sett och därmed kunna minska skadan. Inträffade 

händelser har lett till att Företag A ska byta revisor. Kramer & Tyler (1996) 

menar att det är vanligt förekommande att individer vid ett rubbat 

förtroende, väljer att avsluta relationen för att istället bygga upp ett nytt 

förtroende till någon annan. 

 

När förtroendet blivit skadat mellan enmansföretagaren och revisorn kan det 

leda till att företagets intressenter blir drabbade. Efter att Företag A fått 

besked om en restskatt på ett högre belopp så tvingas hon nu inbringa mer 

inkomst än i normalfallet. Detta kan leda till att hon inte kan avsätta den tid 

till kunderna som hon tidigare gjort, vilket kan leda till ett missnöje hos 

dem. Det kan även tänkas att hon inte kan betala leverantörsfakturor, ränta 

och amorteringar i tid om likvida medel saknas.  

 

6.6 Dissonans 
 

Intressant är om det finns någon dissonans, var den finns och hur stark den 

är. Den starkaste dissonansen finns utan tvekan mellan Företag A och 

revisorn. Revisorn motsvarar inte alls A: s förväntningar, vilket lett till att A 

vill minska sin dissonans.  Dissonansen har blivit så stark att hon anser det 

bättre att byta revisor än att bygga upp förtroendet på nytt. Den utlösande 

faktorn har varit incidenten med restskatten, som lett till att förtroendet allt  

 
mer försvunnit. När en företagare får lida ekonomiskt för något som man 

själv inte kan rå över, utan har legat i annan mans hand – då lider 

förtroendet mot sitt slut. När en obalans, disharmoni uppstår, kommer det 

enligt Hogg & Vaughan (2002) att leda till ett behov av förändring, vilket är 

förenligt med denna situation.  
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Mellan Företag B och revisorn existerar ingen dissonans. Företag B är nöjd 

med sin revisor i alla avseenden och det finns inga förväntningar som 

revisorn inte kunnat infria.  

 

Den dissonans som har uppstått hos Företag C var när denne skulle välja 

nuvarande revisor. Vid valet ställde han för och nackdelar mot varandra. För 

honom var det enda som skilde revisorerna åt skillnaden i kön. Då hans 

föregående revisor – en manlig – inte visade det intresse som han förväntade 

sig, gjorde det att han valde en kvinnlig. Detta val var ett försök till att 

minska dissonansen. Det har senare visat sig vara ett lyckat val då ingen 

märkbar dissonans uppstått därefter i förhållande till den nya revisorn. 

Sannolikt beror detta inte på att den ena var en man och den andra en 

kvinna, utan det väsentliga i sammanhanget är att dissonansen minskade av 

hans val.  

 

6.7 Sammanfattning 
 

Ett förtroende byggs upp av olika faktorer och enligt Kotler (2002) finns ett 

initialt förtroende innan val äger rum. Detta överensstämmer på två företag 

som valde revisor efter rekommendation av någon de kände och hade 

förtroende för, och därmed följde detta förtroende med till revisorn. Det 

tredje företaget valde revisor utifrån fem alternativ som gavs till honom 

genom olika revisionsbyråers marknadsföring. De revisorer som intervjuats 

får sina kunder enbart via rekommendationer och därför är måna om sitt 

rykte och anser det vara mycket viktigt. För att bygga vidare på förtroendet  

 
anser alla respondenter att första intrycket är ”mycket viktigt” utom den ena 

revisorn, som ansåg det ”mindre viktigt”. Företag A och Företag B anser att 

revisorns utbildning är mycket viktigt medan Företag C anser det ”mindre 

viktigt”. Revisorerna anser istället att erfarenheten är ”mycket viktig”. Alla 

företag vill ha en revisor med breda kunskaper så de får den information de 

behöver.  
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Personkemin är alla respondenter överens om som ”mycket viktigt” för 

förtroendets uppbyggnad. 

 

Företagen benämner sina kunskaper inom revision som mindre goda, trots 

att de har olika lång erfarenhet av företagande. I frågorna som behandlar 

psykologiska aspekter, t.ex. empati, skiljer sig svaren åt mellan kvinnorna 

och männen. 

 
Företag B och Företag C har starkt förtroende för revisorn medan Företag A 

endast har någorlunda starkt eftersom hon inte är så nöjd med sin revisor. 

Företag A ska därför byta revisor. Enligt Kramer & Tyler (1996) är det 

vanligt förekommande att istället för att bygga upp ett rubbat förtroende så 

väljer individer att avsluta relationen och bygga upp ett nytt till en annan. 

Vidare litar Företag B och Företag C på att revisorn gör sitt bästa för 

företaget medan Företag A endast någorlunda.  

 

Alla företag anser att deras revisor är noga med att följa lagar och regler. De 

förväntar sig att revisorn ska sköta sitt jobb, ha ordning på papperen och se 

till att de undkommer problem med myndigheter.  

 

Revisorerna har också förväntningar på företagen. Det kan t.ex. vara att 

mottaga papperen i ordning, att klienten ska lyssna och ta till sig 

information.  

För att minska ett eventuellt förväntningsgap krävs en öppen dialog mellan 

parterna.  

 
Företagen var eniga om att de egenskaper som bygger upp ett förtroende är 

de samma som bibehåller det. De är vidare inte intresserade av att utveckla 

relationen till mer än en yrkesmässig. 

 

Företagen var eniga om att de skulle byta revisor om förtroendet skulle 

upphöra eller om revisorn inte skulle tillgodose företagets behov. 
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Mellan Företag A och revisorn finns en stark dissonans. Revisorn motsvarar 

inte A: s förväntan vilket lett till dissonans. Dissonansen har blivit så stark 

att hon ska byta revisor. 

Mellan Företag B och revisorn finns ingen dissonans och har aldrig funnits. 

Revisorn motsvarar helt företagets förväntan. 

Den dissonans som har uppstått hos Företag C är vid valet av revisor. 

 

Begreppet god revisionssed efterlevs i huvudsak, där den empiriska 

analysen visar att enmansföretagarnas och revisorernas uppfattning är att de 

följer lagar och rekommendationer.  Om revisorerna inte skulle efterfölja 

lagar, etik och moral skulle oberoendet bli ifrågasatt, vilket skulle ha 

förödande konsekvenser för den svenska revisorskåren. Utöver lagar arbetar 

varje enskild revisor för att skapa ett förtroende till sin klient. Skulle det 

vara så att företagaren inte känner tillräckligt förtroende för revisorn eller 

inte är tillräckligt nöjd med revisorns insats, kan detta leda till ett byte av 

revisor.  

 

Uppsatsen syftar inte till en generalisering, eftersom detta skulle innebära att 

en av tre enmansföretagare är missnöjd med sin revisor och därför vill byta. 

Detta skulle i så fall betyda att förtroendet för revisorerna skulle vara 

mycket lågt och en omfattande omstrukturering behöva göras, vilket det 

saknas stöd för i uppsatsen. 
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7. SLUTSATS 
 

Kapitlet presenterar de slutsatser som framkommit, baserat på företagarnas 

och revisorernas åsikter, erfarenheter och kunskap. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Egna reflektioner 
 

Det empiriska materialet visar att hypotes 1 stämmer. Det finns ett starkt 

förtroende mellan enmansföretagaren och revisorn så länge förtroendet inte 

blivit skadat. Däremot stämmer inte den andra hypotesen. Enmansföretagen 

har inte utvecklat en djupare relation än den yrkesmässiga. Detta beroende 

på att intresse saknas från båda parter. Slutsatsen av hypoteserna kan dock 

inte generaliseras då det skulle krävas att en större intervjuundersökning 

genomfördes. 

 

Den empiriska undersökningen visar även att Revisor 2 inte är lika 

emotionellt inställd till sitt arbete jämfört med Revisor 1. Revisor 2 tyckte 

inte det var lika viktigt med förståelse och empati. Eftersom 

revisionsbyråerna inte funnits så länge så anser vi att det kan vara bra om 

Revisor 2 skulle öka sin emotionella inställning för byråns fortlevnads skull 

då det visade sig att kunderna värdesatte detta. 

 

Vi tror inte att företagarna kommer att undvika information som berör deras 

företag i syfte att minska dissonansen, eftersom det skulle kunna vara direkt 

skadligt för företaget. 

 

Frågan är om det ultimata är relationer där dissonans aldrig uppstår. Vi anser 

att det kan vara nyttigt med en del dissonans i alla relationer. Detta för att ett 

ifrågasättande och viss grad av kontroll från företagarens sida, kan leda till 

att den andra parten behöver bevisa sin insats och i vissa fall även höja sig.  
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Utan dissonans kan en relation stanna och utbytet hämmas i ett tidigare 

skede än vad det kanske skulle ha gjort om en del dissonans existerat.  

 

Vidare anser vi att om det uppstår problem mellan enmansföretagaren och 

revisorn som är av sådan karaktär att de inte går att lösa, så bör företagaren 

byta revisor. Det finns ingen anledning att låta relationen fortgå om det råder 

ett missnöje, eftersom djupare problem inte försvinner självmant. 
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7.2 Fortsatt forskning 
 

I uppsatsen studeras hur ett förtroende mellan enmansföretagaren och 

revisorn uppstår, hur starkt det är, i vilka avseenden det finns, hur det 

bibehålls och vad som krävs för att det ska upphöra. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att studera hur ett rubbat förtroende kan repareras – om det kan 

repareras. Under uppsatsens analys framkom även en annan intressant 

aspekt, nämligen skillnaden i ”tänkandet hos en manlig och kvinnlig” 

revisor. Detta skulle kunna undersökas vidare för att se om det finns 

skillnader. Vidare kan man göra en djupare analys av hur människors 

attityder påverkar uppfattningen om revisorn och valet av revisor.  

 

Uppsatsen syftar inte till en generalisering av förtroendet, det skulle däremot 

vara intressant att göra en större undersökning inom samma område för att 

se hur starkt förtroendet för revisorskåren verkligen är och se denna uppsats 

som en pilotuppsats. 
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Bilaga 1 
                                                                                                           
 
 
 
 

Hej! 
 
 
Vi läser vårt sista år på Kristianstad Högskola med inriktning redovisning 

och revision. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats i ämnet redovisning där 

vi behandlar förtroendet mellan enmansföretagare och sin revisor.  

 

Vi vill med vår uppsats försöka klargöra hur ett förtroende byggs upp och 

bibehålles samt i vilka avseenden förtroendet finns och vad som krävs för att 

förtroendet skall upphöra. Vi vill med din hjälp ha din syn på detta i 

egenskap av auktoriserad revisor, baserat på dina erfarenheter och åsikter.  

 

Vi skulle vara oerhört tacksam om du ville hjälpa oss att svara på de frågor 

vi har bifogat och sedan sända det tillbaka till oss så snart du har möjlighet. 

Du kommer självklart att vara anonym i uppsatsen och vi skickar dig gärna 

ett exemplar av uppsatsen när den är färdig om du skulle vilja det. Om det är 

något som är oklart så kan du självklart ringa till oss.  

 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Linda, Jenny och Mattias 
 
Tel: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till företagen 
 
1. Hur länge har du varit verksam med ditt företag? 

 
2. Hur länge har du haft din nuvarande revisor? 

 
3. Hur kom det sig att det blev den revisorn du har? Hade du hört att den 

var bra, tipsad från nära, reklam, telefonkatalogen? Eller något 
annat? 

 
4. Har du haft någon/några revisorer tidigare? Om ja, vad fick dig att 

byta?  
 Om nej: Vad skulle få dig att byta revisor? 

 Om du aldrig har bytt, har du någon gång tänkt tanken att byta  
revisor?  

 Varför? 
 

5.  Har det uppstått något problem mellan dig och din revisor någon 
gång? Hur uppstod det o varför?  

  
6. Hur anser du att relationen mellan dig o din revisor är? Bara 

yrkesmässig eller känner ni varandra på ett mer privat plan också? 
Pratar ni om saker som inte har att göra med jobbet? 

 
7.  Litar du på att din revisor gör sitt bästa för dig och ditt företag?  

 
8.  Hur är dina kunskaper kring revision och ekonomi?    

Mycket goda          goda                  mindre goda                     inga 
 

9.  Ungefär hur många gånger per månad har du o din revisor kontakt? 
 På vilket sätt? Mail, tele, träffar etc.?  

 
10. En revisor får inte ge hur mycket rådgivning som helst eftersom att 

denne måste vara oberoende, tycker eller tror du att din revisor ger 
dig mer rådgivning än vad som är tillåtet? 

 Om ja, har det gett dig ökat förtroende för din revisor? 
 
11. Vad har du för förväntningar på din revisor? 

 
12. Motsvarar revisorn dina förväntningar? 

 Ja, helt            Ja, till stor del                 Någorlunda                  Inget 
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13. Har du upplevt att det finns frågeställningar eller uppdrag som den 
valde revisorn ej kunnat bistå med? 

  
 Om Ja – minskade det ditt förtroende då? 
 Om Nej – ökade det ditt förtroende då? 
 

14. Hur starkt förtroende har du för din revisor? 
 
    Starkt                Ganska starkt                Någorlunda            Inget 
 
 
15. Har du något ytterligare du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till revisorn 
 
1. Hur uppstår vanligtvis kontakten mellan företagen och dig? Är det du 

som marknadsför dig eller de kommer till dig? 
 
2. Hur bygger du upp förtroendet mellan dig och klienterna? Och 

bibehåller? 
 
3. Hur bibehåller du förtroendet? 
 
4. Känner du att det finns ett förtroende mellan dig och dina klienter? 
 Ja, stort               Ja, tillräckligt                          Ja, lite                     Nej 
 
5. Har det någon gång hänt att förtroendet mellan dig och någon klient 

blivit skadat? Vad hände och hur slutade det? 
 
6. Vilka förväntningar har du på företaget? 
 
7. Vilka förväntningar tror du att ett företag har på dig? 
 
8. Känns det som att du brukar leva upp till företagets förväntningar? 
 Ja, helt              Ja, delvis                      Ja, lite                        Inget 
 
9. Känner du att det finns ett förväntningsgap mellan dig o dina klienter? 
 
10. Vad tror du det beror på? (Inte vet vad en revisor SKA göra så deras 

förväntningar blir fel) 
 
11. Det är ju viktigt att vara oberoende som revisor. Känner du att du alltid 

är 100% oberoende? Eller har du känt någon gång att du sagt eller 
gjort mer än vad man som revisor bör och får göra? 

 
12. Ungefär hur många ggr har du kontakt med dina klienter per månad? 

(alltså hur många ggr per klient) 
 
13. På vilket sätt? Mail, telefon, träffar etc.?  
 Hur mycket tid lägger du ner på ett enmansföretag per månad ungefär? 
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Bilaga 4 
 

Vilka egenskaper anser du skapar förtroende     
för din revisor?     
Och hur viktigt är det? Mycket Viktigt Mindre Inte alls 
 viktigt   viktigt viktigt 
     
Revisorns utbildning       
     
Revisorns erfarenhet       
     
Revisorns erfarenhet av företag inom din bransch       
     
Revisorns förmåga att skräddarsy och anpassa sin 
tjänst       
     
Revisorns mångsidighet (bredd på kunskaper)        
     
Revisorns rykte        
     
Fungerande personkemi        
     
Första intrycket        
     
Revisorns inlevelse och empati (förmåga att kunna       
förstå dina problem och sätta sig         
in i din situation)         
     
Revisorns förmåga att förklara för dig vad han ska        
göra och inte göra (för att minska förväntningsgapet)         
     
Revisorns förmåga att identifiera sig med dig       
(så det känns som att ni är på samma nivå)         
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Bilaga 5 
 

Vad tror du skapar förtroende mellan dig och dina kunder?    
Och hur viktigt är det?     
 Mycket Viktigt Mindre Inte alls 
 viktigt   viktigt viktigt 
     
Din utbildning      
     
Din erfarenhet      
     
Din erfarenhet av företag inom din kunds bransch      
     
Din förmåga att skräddarsy och anpassa din tjänst      
     
Din mångsidighet (bredd på kunskaper)      
     
Ditt rykte      
     
Fungerande personkemi      
     
Första intrycket      
     
Din inlevelse och empati (förmåga att kunna      
förstå kundens problem och sätta sig      
in i kundens situation)      
     
Din förmåga att förklara vad du ska/får göra         
(för att minska förväntningasgapet)     
 

Din förmåga att kunna få kunden att känna     
att ni är på samma nivå         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


