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SAMMANFATTNING 

Revision är ett omdebatterat ämne och förändringar inom revision är vanligt. Det är 

viktigt att revisionen utförs på ett korrekt sätt men då det är en service är det även 

viktigt att kunderna är nöjda. I detta examensarbete undersöks vad som påverkar 

revisionen och hur dess upplevda värde kan öka. Detta studeras genom en modell som 

separerar den sociala konstruktionen av en revisor från revisionsprocessen. Med bland 

annat teori har fyra potentiellt förstärkande faktorer tagits fram, dessa är information, 

kommunikation, kunskap och språk. Faktorer testas i modellen för att undersöka om de 

har en förstärkande effekt på beroendevariablerna som är revision och nöjdhet. 

 

Det empiriska underlaget har samlats in genom en enkätundersökning och 

respondenterna bestod av företag i Norrbotten med 1-199 anställda. Vid insamlingen av 

empiri kontaktades cirka 500 personer som hade möjligheten att besvara enkäten via 

telefon eller e-post, av 112 respondenter kunde 108 användas i examensarbetet. 

Respondenterna bestod av en bred representation där kön, ålder, yrkesroll och 

yrkeserfarenhet varierade. 

 

Undersökningen tyder på att kommunikation har ett positivt samband med både revision 

och nöjdhet. Detta innebär att kommunikation är en förstärkande faktor och kan 

användas för att förbättra revisionen och intressenternas nöjdhet. Information, kunskap 

och språk var faktorer som inte visade något samband med beroendevariablerna. 

 

Nyckelord: intressent, revisor, revision, förstärkande faktorer, nöjdhet 

 

  



 

ABSTRACT 

Auditing is a debated topic and changes in auditing are common. It is important that the 

audit is established in an accurate way and since it is a service it is also important that 

customers are satisfied. This study examines what influences the audit and how the 

perceived value can increase. This is done through a model that separates the social 

construction of an auditor from the audit process. Four potentially reinforcing factors 

have been developed by using a theoretical approach; information, communication, 

knowledge and language. These factors are tested in the proposed model in order to 

investigate whether they have a reinforcing effect on the dependent variables, which are 

auditing and satisfaction. 

 

The empirical data were collected through a questionnaire and the respondents consisted 

of companies in the North of Sweden with 1-199 employees and 500 companies were 

contacted. They were offered the opportunity to respond to the survey either through 

telephone or email. In this study we used the answers from 108 respondents from a total 

of 112 respondents. Respondents comprised a broad representation where gender, age, 

profession and professional experience varied. 

 

The results from this study indicate that communication has a positive correlation with 

both auditing and satisfaction. This implies that communication is a reinforcing factor 

and that it can be used to improve both the audit and the satisfaction of stakeholders. 

Information, knowledge and language were factors that had no correlation with the 

dependent variables.  
 

Keywords: stakeholder, auditor, auditing, reinforcing factors, satisfaction 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel introducerar det valda ämnesområdet samt innefattar en 

problemdiskussion. Sedan framgår examensarbetets syfte samt forskningsfråga och 

avslutas med en avgränsning av examensarbetet. 

1.1 Introduktion 

Internationaliseringen innebär att företag måste beakta språkbarriärer som annars kan 

skapa problem för företaget. Genom att bli bättre på att kommunicera kan företag 

effektivt arbeta över landsgränserna. Finns det inte förståelse mellan de olika parterna 

kan konflikter uppstå mellan dessa. (Harzing, Koster, Magner & Koester, 2011) 

Barriärer kan även uppstå mellan revisorer och intressenter då det finns skillnader i till 

exempel deras uppfattningar om revisionen (Schelluch & Gay, 2006). Läsarens 

förståelse för revisionsberättelsen kan förbättras om revisorerna kommunicerar på ett 

tydligt sätt (Gold, Gronewold & Pott, 2012). 

 

En annan problematik inom revision är olika företagskollapser som skett genom tiderna 

(Swift, Humphrey & Gor, 2000). Ett exempel är Enron som med hjälp av olika metoder 

i revisionen kunde undanhålla sin verkliga ställning under ett flertal år. The Financial 

Accounting Standards Board (FASB), hade under en tid innan Enronkollapsen upptäckt 

att det fanns problem med delar av revisionen i flera företag. FASB gjorde försök att 

undvika problemen som kunde uppkomma men utan resultat. Fallet med Enron 

resulterade i att revisionen kritiserades för att vara mekaniskt standardiserad. (Healy & 

Palepu, 2003) 

 

Revision innebär att en revisor ska granska, bedöma och ta ställning till en verksamhets 

redovisning och förvaltning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta ställning till 

om företaget har tillämpat rätt redovisningsprinciper samt om de har tillämpats korrekt. 

(Montagna, 1986) Revisorn ska upprätta en revisionsberättelse med sina 

ställningstaganden. När företag granskas kan intressenter lita på den ekonomiska 

informationen. Revisorn skapar förtroende genom att vara opartisk i revisionen, besitta 

nödvändig kunskap och behandla företagets information med tystnadsplikt. (Johansson, 

Häckner, Wallerstedt & Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2005) De revisorer 

som använder sig av teori och praktik tillhandahåller legitimitet i revisionen. Detta 

genom att följa generellt accepterade redovisningsprinciper vilket innefattar att ge en 

rättvisande bild av finansiella transaktioner i företaget. (Montagna, 1986) 

 

För att intressenter ska vara nöjda med revisionen bör den vara utförd på ett korrekt sätt. 

Intressenten måste tillhandahålla revisorn med den information som krävs för att 

revisorn ska kunna utföra en bra granskning. Granskande företag som bland annat är 

öppna mot revisorer om dess verksamhet, har större möjlighet att få en revision de är 

nöjda med. (Joshi, Ajmi & Bremser, 2009) Genom att ett företag granskas försäkras 

intressenter om att den information som tillhandahålls om verksamheten är riktig 

(Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006; Dunn, 2002). Bra utförda revisioner kan 

även ha positiv inverkan på revisionsbyråns rykte (Joshi et al., 2009). Nöjda kunder 

kommer leda till lojalitet samt rekommendationer till andra kunder. Är kunderna 

tillfredsställda kan detta även leda till en konkurrensfördel för företaget. (Ulaga & 

Chacour, 2001) 
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Revisorer kan kritiseras av omgivningen om de inte upptäcker felaktigheter. När en 

intressent frågar sig varför inte felaktigheter upptäcktes beror det på att denne har 

förväntningar att en revisor ska upptäcka dessa. När inte förväntningarna uppnås skapas 

ett gap mellan revisorer och intressenter. Ett exempel på detta är att en intressent kan få 

uppfattningen att en revisor ska finna fel i redovisningen på grund av att revisorer har 

gjort det tidigare. Intressenten förväntar sig därför att revisorn alltid ska upptäcka detta. 

(Dennis, 2010) Intressenternas förväntningar har lett till att det riktas en del kritik mot 

revisorerna. Sådan kritik blir särskilt tydlig när företag som granskats går i konkurs kort 

därefter. (Ruhnke & Schmidt, 2014) Enligt revisorer är det inte bara deras ansvar, även 

finansiella analytiker och skattemyndigheten ska bidra till att intressenter får nödvändig 

information om företaget. Revisorer är inte villiga att gå utöver det som krävs enligt lag 

och praxis för att tillhandahålla intressenter med ytterligare information som kan vara 

nyttogivande för intressenterna. Detta på grund av rädsla för konsekvenser som kan 

uppstå. (Öhman et al., 2006) 

 

Vid en granskning får revisorer tillgång till mycket information om företaget samtidigt 

som de måste ta hänsyn till de revisionsstandarder som finns (Bedard & Graham, 1994). 

Revisorn kan med sitt arbete öka trovärdigheten för ett företags redovisning. I och med 

att trovärdigheten ökar kan intressenternas risk minskas. Revisorn kan försäkra 

företagets aktieägare om att företagets åtgärder överensstämmer med parternas 

intressen. Enligt Ball, Simões Coelho och Machás (2004) är det viktigt att den 

information som lämnas ut kan förstås och användas av respondenten med minsta 

möjliga ansträngning. För att informationen ska bli så tydlig som möjligt bör utbytet av 

informationen ske personligen. När ett företag granskas ger den finansiella 

informationen ett högre värde än information från företag som inte granskas av 

revisorer. (Cano Rodríguez & Sánchez Alegría, 2012) För att en revision ska ge värde 

till en verksamhet krävs det att revisorn känner till det granskande företagets strategier, 

processer, mål samt dess bransch. Detta kan bland annat leda till att revisorn kan göra 

välgrundade påståenden om företagets finansiella information. (Swift et al., 2000) Det 

finns olika typer av värde och för revision är värdeomdöme viktigt. Detta innebär att ett 

utbyte sker där ett värde för kunden uppkommer. (Ulaga & Chacour, 2001) 

 

Revisionsprofessionen bör beakta hur revisorer ska kommunicera i revisionsberättelsen. 

För att intressenter ska ha möjlighet att förstå revisionsberättelsen krävs det att språket 

blir tydligare (Schelluch & Gay, 2006). Hur kommunikationen av olika upplysningar 

sker i revisionsberättelsen påverkar mottagarens tolkning. Genom att språket i 

revisionsberättelsen förtydligas kan förståelsen mellan revisorn och intressenten öka. 

Det ska bland annat tydligt framgå vad som innefattas i en revisionsberättelse samt vad 

revisorn ansvarar för. (Monroe & Woodliff, 1994) Osäkerhet om vad som 

kommuniceras i revisionsberättelsen visade sig även existera bland revisorer, vilket är 

ett bevis på vikten av en förändring av språket (Schelluch & Gay, 2006). 

 

En revisor med stor erfarenhet förknippas med hög kvalité på revisionen. Större 

erfarenhet kan även öka revisorns förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt 

sätt vid konflikter med företaget. (Hakim & Omri, 2012) Har revisorn goda kunskaper 

om marknaden kommer kvalitén på revisonen öka, det kommer även leda till att fler 

felaktigheter kan upptäckas (Minutti-Meza, 2013). Med längre erfarenhet blir revisorns 

kunskap även mer metodisk (Bedard & Graham, 1994). 

 

Förväntningsgap kan definieras på ett flertal sätt. En definition är skillnaden mellan vad 

som rimligen kan förväntas att revisorn ska utföra och vad revisorn ska utföra enligt 

lagstiftningen. (Porter, 1993) Det finns även andra typer av förväntningsgap, ett 
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exempel är mellan hur domare och revisorer värderar granskningen (Zhang, 2007). Det 

finns många orsaker till varför ett förväntningsgap uppkommer, till exempel kan det 

uppstå när ett företag genomgått en kris vilket kan resultera i att förväntningarna på 

revisionen förändras (Schelluch & Gay, 2006). Genom att föreslå ett antal stegvisa 

modeller kan revisionsprocessen och den upplevda nyttan förändras. 

 

Revisorn är subjektet som utför revisionsprocessen och detta är en avancerad, social 

konstruktion. Tidigare studier har undersökt intressenternas förväntningar på revisorer 

samt hur revisorerna bör möta dessa förväntningar. Det har även undersökts vilka 

faktorer som kan påverka revisionen. Till exempel har Coram, Mock, Turner, och Gray 

(2011) undersökt hur kommunikation påverkar revisionsberättelsen. Få har studerat hur 

olika faktorer påverkar revisionens värde. Även vad intressenter anser påverkar 

revisionens värde är ett icke studerat ämne. För att revisionens värde ska öka är 

information, kommunikation, kunskap och språk viktiga komponenter. Fortsättningsvis 

kommer dessa benämnas som förstärkande faktorer. Detta utmynnar i examensarbetets 

forskningsfråga: 
 

        Vilka förstärkande faktorer kan öka värdet på revisionen? 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera vad som påverkar revisionen samt hur 

revisionens upplevda värde kan öka. 
 

För att uppnå syftet har vi utvecklat en teoretisk modell som skiljer den sociala 

konstruktionen av en revisor från revisionsprocessen. Ett antal begrepp har föreslagits 

som ytterligare kan förstärka revisionsprocessen och det upplevda värdet. Den 

empiriska undersökningen består av primärdata och utförs på intressenter för att se hur 

dessa upplever revisorn och revisionen samt vilka effekter förstärkande faktorer har på 

revisionens värde. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns många företag som granskas och påverkas av revisorer. Examensarbetet riktas 

till revisionspliktiga aktiebolag i Norrbotten. Företagen har mellan 1-199 anställda då 

detta ökar chansen att få kontakt med anställda som har arbetsuppgifter med anknytning 

till revisorer. 

1.4 Definitioner 

Förstärkande faktorer ökar revisionens värde. I detta examensarbete är de förstärkande 

faktorerna information, kommunikation, kunskap och språk. 

Förväntningsgap uppstår mellan intressenten och revisorn när intressentens 

förväntningar inte uppfylls. 

Intressent innefattar de personer som påverkas av revisionen. En intressent kan vara 

aktieägare, företaget som granskas, konkurrerande företag eller allmänheten. I detta 

examensarbete associerar intressent främst till företag som granskas. 

Nöjdhet är intressenters upplevda värde på revisionen och revisorn. 

Redovisning är den ekonomiska information som upprättas av företaget och granskas av 

revisorn. 

Revision är en process som innebär att ett företags redovisning och förvaltning granskas 

av en revisor. 

Revisor är en social konstruktion. Denne är utbildad inom revision och arbetar med att 

på ett oberoende sätt granska och kontrollera externa företag. 
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1.5 Disposition 

Examensarbetet består av sex kapitel och inleds med en introduktion av ämnet. Detta 

följs av den teoretiska referensramen som består av tidigare studier. Detta för att skapa 

en teoretisk grund för examensarbetet och ett underlag för den empiriska 

undersökningen. Kapitel 3 behandlar metoden som innehåller examensarbetets 

tillvägagångssätt vilket bland annat innefattar enkätens utförande. Kapitel 4 redovisar 

data från enkätundersökningen som utförts på företag med revisionsplikt i norra 

Sverige. I kapitel fem analyseras den empiriska undersökningen med den teoretiska 

referensramen. Det sista kapitlet redogör för examensarbetets slutsatser, diskussion samt 

förslag till vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel behandlar teori från bland annat vetenskapligt granskade artiklar. 

Innehållet består av teori om revisionsprocessen, revisorn, nöjdhet samt de fyra 

förstärkande faktorerna. Den teoretiska referensramen resulterar i elva hypoteser. 

2.1 Revisionsprocessen 

Enligt 9 kap. 1 § aktiebolagslagen (ABL) finns det krav på att vissa företag måste 

granskas av revisorer. Detta gäller till exempel företag som har högre balansomslutning 

än 1,5 miljoner kronor. Revisorn som ska granska företaget utses av bolagsstämman, 

denna position gäller vanligtvis för ett år. I ett företag som granskas har styrelsen krav 

att följa. (Lundén, 2011) De ska även göra värderingar (Johansson et al., 2005) och 

kontrollera företagets ekonomiska ställning på ett oberoende sätt (Bazerman & Moore, 

2011). Enligt 8 kap. 29 § 3 st. ABL ska Vd:n vidta åtgärder för att företagets bokföring 

ska följa lagen.  

 

När intressenter såsom aktieägare läser en revisionsberättelse kan de skapa sig en 

uppfattning om hur företaget ligger till, denna uppfattning kan vara missvisande. 

Revisorn som skrivit revisionsberättelsen förväntas förhålla sig inom vissa ramar vid 

upprättandet. En intressent kan därmed inte förlita sig fullständigt på att all nödvändig 

information finns. (Gold et al., 2012) En del intressenter vet inte vad som innefattas i en 

revisors arbete vilket resulterar i att förväntningarna inte uppnås. (Coram et al. 2011) 

 

I revisionsberättelsen framgår revisorns syn på om redovisningen är upprättad på ett 

godkänt sätt och det ska framgå om lagar bestridits. Revisionsberättelsen ska även visa 

att redovisningen inte innehåller felaktigheter. (Revisorsnämnden, u.å) I det fall revisorn 

befarar att det pågår ekonomisk brottslighet i företaget är det dennes ansvar att 

informera myndigheten (Öhman et al., 2006). Det är inte revisorns arbetsuppgift att 

garantera att överträdelse inte skett, revisorn ska endast visa att redovisningen med stor 

sannolikhet har utförts korrekt. Revisorsnämnden menar att även om 

revisionsberättelsen kan klassificeras som ren, kan viktig information utebli samt 

felaktigheter förekomma. (Revisorsnämnden, u.å) I revisionsberättelsen framgår det 

även om det granskade företagets årsredovisning följer årsredovisningslagen. Det går att 

utläsa om resultat- respektive balansräkningen har fastställts, om VD och 

styrelseledamöter fått ansvarsfrihet samt om företaget förfogar över sin vinst eller 

förlust på det sätt som nämns i förvaltningsberättelsen. Det är viktigt att ha i åtanke att 

en revisor inte kan granska allt. (FAR, 2003) En revisors uppgift är att skapa rimlig 

uppfattning om redovisningen innehåller några betydande felaktigheter. Om det finns 

något i revisionsberättelsen som till exempel kräver att revisorn gör en anmärkning eller 

en upplysning ska det framgå tydligt för intressenter. (Johansson et al., 2005) 

 

Det har debatterats om en förlängd revisionsberättelse kan underlätta intressenternas 

förståelse (Gold et al., 2012). Low och Boo (2012) kommer i sin studie fram till att vid 

begränsade revisionsberättelser är revisorns konstaterade uttalanden, endast till hjälp för 

mottagare som besitter viss kunskap. Det leder till att mottagare som inte har tillräcklig 

kunskap, inte kan bedöma revisionsberättelsen på ett korrekt sätt. Chong och Pflugrath 

(2008) menar dock att formaten på revisionen inte har någon betydelse för 

förväntningar. 

 

Många studier nämner vikten av kundnöjdhet. Det som inte belyses lika frekvent är hur 

kundernas förväntningar ska förändras för att deras nöjdhet ska öka. När företag 
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upplyser att det är viktigt med kundnöjdhet för de, kan detta påverka kundnöjdheten 

negativt då kundernas förväntningar ökar. Om anställda gör mer för kunderna än vad 

som ingår i deras arbetsuppgifter kan kunderna förvänta sig att detta ingår i tjänsten. Det 

resulterar i att kunderna inte blir nöjda när anställda inte går utöver sina arbetsuppgifter. 

Ett företag bör därför inte leverera mer än vad som är utlovat för att kundnöjdheten inte 

ska minska på lång sikt. (Pitt & Jeantrout, 1994) Inkommer klagomål från kunder är det 

viktigt att detta behandlas så snabbt som möjligt. Tas inte klagomålen på allvar kan 

företaget ses som inkompetenta och mindre trovärdiga. (Ball et al., 2004) 

 

Revision är en process som på ett tillförlitligt, effektivt, noggrant, trovärdigt och 

framåtriktat sätt försöker skapa värde för intressenten. Revisionen ska följa vissa ramar 

och revisorn ska inte göra mer än vad som krävs av denne. Revisorer ska vara 

noggranna för att bibehålla en hög kvalitet på sin service. Det är även viktigt att de är 

noggranna när de i revisionsberättelsen ger upplysningar till intressenter. Slutligen anser 

intressenterna att revisionen ska vara framåtriktad och det ska även framgå om 

verksamheten inte kommer fortsätta i drift. 

2.2 Värde 

Värde bestäms utifrån kundens användning. Undersökning av värdet kan ske under hela 

konsumtionen, från att kunden köper tjänsten till efter tjänsten konsumerats. 

(Salomonson Åberg & Allwood, 2012) Inom revisionsbranschen är det viktigast att 

undersöka tjänsten efter den har utförts då slutresultatet har störst påverkan på 

intressenterna (Reheul, Van Caneghem & Verbruggen, 2013). Det är vanligt att 

kundvärdet i en tjänst har grunden i relationen mellan levererat och förväntat värde. 

Kundvärdet kan även anses ha sin grund i relationen mellan kund och tjänsteman. För 

att uppnå värdet är det viktigt med kommunikation. (Haas, Snehota & Corsaro, 2012) 

Att skapa värde till en tjänst blir allt viktigare för företag (Salomonson et al., 2012). 

Enligt Day (1994) bör de värdeökande aktiviteterna i en verksamhet vara 

utgångspunkten för organisationens design. En kunds tillfredsställelse beror på de 

positiva känslor som en tjänst ger och det värde kunden får, är den uppfattade nyttan av 

en tjänst. Dessa två faktorer påverkas av hur kunden bedömer att tjänstens kvalitet är. 

Det är viktigare för en kund att tjänstens kvalitet är hög än att den har ett lågt pris. En 

tjänsts kvalité, värdet för kunden samt graden av tillfredsställelse har dessutom 

inflytande på kundens beteende. (Cronin, Brady & Hult, 2000) 

 

I revisionen finns det tre olika parter, det är med andra ord inte en vanlig kundrelation 

mellan en köpare och en säljare. På grund av detta behöver revisorn och företaget hitta 

en balans i deras samarbete för att revisionens värde ska öka för den tredje parten, till 

exempel aktieägaren. (Fontaine & Pilote, 2012) Enligt Herda och Lavelle (2013) ökar 

revisionens värde om revisorn utför arbetsutgifter utöver de ordinarie. Revisorer kan 

även skapa värde för intressenter genom att anpassa sig. De kan till exempel anpassa sig 

efter den verksamhet som företaget de granskar bedriver och försöka uppfylla dess 

behov. För att revisionen ska ge värde är det bland annat viktigt att revisorn besitter rätt 

kompetens, på ett positivt sätt gör utlåtanden samt ger exempel på hur företaget kan gå 

tillväga för att åstadkomma förbättringar. I sin tur kan detta resultera i att intressenter 

ser revisorer och revision som en tillgång för att skapa förbättringar i verksamheten. 

Andra effekter av att skapa värde är att företaget som granskas kan bli mer 

tillmötesgående mot revisorer, att skapa förståelse för att revisorer arbetar tillsammans 

med ledningen för att förbättra verksamheten och skapa effektivitet i företaget. (Piskar, 

2006) Företaget behöver kartlägga vilka moment som är mest kritiska för att sedan hitta 

förbättringsåtgärder för dessa. För att ta reda på vad kunderna förväntar sig kan olika 

typer av kundundersökningar genomföras. Till exempel kan kunderna besvara enkäter 
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efter att tjänsten är utförd. (Hung, Huang & Chen, 2003) När kundernas förväntningar 

motsvarar vad kunden upplever ökar värdet på tjänsten. Det är därför viktigt att företag 

vet vad kunderna förväntar sig för att öka kvalitén på tjänsten. Företag som influeras av 

sina kunder blir oftast framgångsrika. Att beakta kundernas åsikter är därför en viktig 

del i arbetet. (Hung et al., 2003) 

 

Ett företags beslut kan bero på alternativkostnaden. Enligt Cretu, Gheonea och Sirbu 

(2011) är alternativkostnaden värdet av det näst bästa alternativet. Nyttan för revisionen 

bestäms av alternativ, eftersom revision är en profession finns det få alternativ. Värdet 

med revisionen kan öka om tjänsten är specifik och inte har för många konkurrenter. En 

ospecificerad tjänst förväntas leda till större konkurrens. Tjänstens värde kommer även 

öka om färre substitut förekommer. (Wernerfelt, 1984) 

2.3 Revisorn i sin tjänstgöring 

En revisor arbetar med frågor inom redovisning och revision (Johansson et al., 2005). 

En revisors arbetsuppgift innefattar bland annat att granska redovisningen (9 kap. 3 § 

Aktiebolagslagen) och revisorer måste följa direktiv, till exempel god redovisningssed 

(Johansson et al., 2005). Vid kontroll av redovisningen ska revisorn vara oberoende 

(Bazerman & Moore, 2011). Revisorn har tillgång till mycket information om ett 

företag vid en granskning (Öhman et al., 2006). För att revisorn ska få tillgång till 

informationen har denne tystnadsplikt på grund av att inte konfidentiell information ska 

spridas till obehöriga (Johansson et al., 2005). Det är därför inte möjligt att förvänta sig 

att denne ska granska och tillhandahålla all information (Öhman et al., 2006). En revisor 

måste vara professionell och kan därför inte visa för mycket känslor i sitt arbete, vilket 

har resulterat i att revisorn kan uppfattas som känslolös. Detta gör att revision kan anses 

vara ett opersonligt yrke. Beslut som revisorn tar kan påverkas av den rädsla revisorn 

har att göra fel. Denna rädsla är inte endast negativ, den kan även göra att revisorn blir 

extra noggrann i sitt arbete. (Guénin-Paracini, Malsch & Paillé, 2014) 

 

Revision är ett yrke som präglas av komplexitet och revisorns ansvar är inte begränsat 

till företagen som granskas, det kan även vara mot andra individer. Detta leder till 

svårigheter att konstatera att en revisor har varit etisk i sitt handlande. För att uppnå 

etiskt beteende inom revision är det viktigt att revisorer både kan leverera sin tjänst och 

får nytta av att utföra tjänsten. Om denna balans uppnås, är risken mindre att revisorer 

agerar i egenintresse. Revisionsprofessionen måste säkerställa att revisorer handlar 

etiskt, detta gör att företagen som granskas kan vara tillfredsställda med revisionen. 

(Karcher, 1996) 

 

Revisorer ska agera oberoende när de genomför en granskning, det vill säga vara 

opartiska och självständiga (Bazerman & Moore, 2011). Annars finns det risk för att 

intressenter missleds om företagets verkliga ställning (Dart, 2011). Genom att byta 

revisor kan oberoendet förbättras då sannolikheten att företaget influerar revisorns 

arbete minskar (Hakim & Omri, 2012). En revisionsberättelse ska vara tillförlitlig och 

intressenter ska inte behöva oroa sig för att berättelsen kan vara partisk (Johansson et 

al., 2005). Ett exempel på att agera opartiskt är när revisorer rapporterar felaktigheter i 

användningen av redovisningsregler. Om en revisor misstänks vara partisk i sin 

granskning, påverkas tillförlitligheten av de uttalanden som revisorn gjort. (Dart, 2011) 

 

Revisorer förväntas ha förtroende för företagen som granskas för att kunna utföra sitt 

arbete på ett korrekt sätt (Rennie, Kopp & Lemon, 2010). Representanterna i företagen 

som granskas har större kunskap om företaget än revisorn (Blij, Hassink, Mertens & 

Quick, 1998), vilket gör att tillförlitlighet är viktigt. Förtroendet får däremot inte leda 
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till att revisorns professionalism påverkas så att denne inte upptäcker fel som kan 

förekomma i redovisningen. För att öka tillförlitligheten till företaget bör 

representanterna kommunicera på ett bra sätt om parterna blir oeniga. Parterna får 

däremot inte vara oeniga för ofta då detta påverkar tillförlitligheten negativt. 

Tillförlitligheten påverkas även av längden på parternas samarbete. (Rennie et al., 2010) 

 

Porter (1993) studerade vad som förväntas att revisorer ska utföra samt om de utförda 

uppgifterna har genomförts på ett tillförlitligt sätt. Intressenterna ansåg att revisorn 

skulle utföra fler uppgifter än vad revisorns egentliga arbetsuppgifter var. 

Arbetsuppgifter som revisorer inte utförde men som förmodas minska 

förväntningsgapet och är rimliga arbetsuppgifter är bland annat att granska 

halvårsbolagsrapporter och att undersöka den interna styrningen. Studien visade även att 

intressenter och revisorer ansåg att en del av revisorns arbetsuppgifter inte utfördes 

korrekt, en av dessa arbetsuppgifter var att upptäcka lagöverträdelser. (Porter, 1993) 

 

Revisorn behöver ha specialistkunskap och ska på ett presumtivt och trovärdigt sätt 

försöka hitta brister och lösningar för att skapa värde för intressenter. För att revisionen 

ska vara trovärdig ska revisorn i sin granskning vara opartisk och självständig. Revisorn 

ska även rapportera felaktigheter i revisionen för att presumtivt upptäcka brister. Genom 

att kommunicera med intressenten på ett bra sätt kan revisorn komma fram till 

lösningar. För att uppnå detta krävs även att revisorn har goda kunskaper inom revision. 

Detta resulterar i följande hypoteser: Hypotes 1a: Revisorn har en positiv inverkan på 

revisionsprocessen. Hypotes 1b: Revisorn har en positiv inverkan på nöjdhet. 

2.4 Information 

Inom revision är information ett viktigt begrepp. Genom information kan revisorn 

kommunicera ut bland annat trovärdighet, aktualitet och noggrannhet. För aktieägare är 

det fördelaktigt med bra information då detta ökar redovisningens trovärdighet. 

(Omoteso, Patel & Scott, 2010) Information kan skapa värde för ett företag, kunskap 

om vilken information som ska användas ökar värdet ytterligare (Day, 1994). 

Information är en faktor som påverkar mottagarens beslutstagande och ger värde till 

kunden. Det värde informationen ger bestäms som differensen mellan den förväntade 

och upplevda nyttan. (Xue, Shen, Tan, Zhang & Fan, 2011) 

 

Revision innebär att revisorn ska kontrollera att ett företags information följer generellt 

accepterade redovisningsstandarder. Genom att information granskas är det möjligt att 

den blir verifierbar, vilket är av stor vikt för att informationen ska kunna användas. 

Intressenter är mer benägna att i sitt beslutsfattande använda information som de antar 

granskats av en revisor än information som de inte tror har granskats. (Bedard, Sutton, 

Arnold & Phillips, 2012) Enligt intressenterna är ett problem med revisionsrapporten att 

den är för standardiserad. Därför anses den behöva utökas med information och bättre 

anpassas mot det företag som granskas. Det framgår även att det är ovanligt att 

intressenterna läser revisionsberättelsen. (Gray, Turner, Coram & Mock, 2011) 

 

Kundrelationen är en viktig aspekt för tjänsteföretag. Tjänsteföretagets kommunikation 

kan inverka på hur nöjd en kund är. Det är därför viktigt att kunden får tillgång till 

relevant information och har en bra relation till tjänsteföretaget (Sparks, Beverley & 

Callan, 1992). Revisorns information till intressenter bör vara rätt, relevant och tidsenlig 

eftersom informationen påverkar intressentens beslutstagande. Detta resulterar i 

följande hypoteser: Hypotes 2a: Information har en positiv inverkan på 

revisionsprocessen. Hypotes 2b: Information har en positiv inverkan på nöjdhet. 
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2.5 Kommunikation 

Det finns bristande samstämmighet i kommunikationen mellan revisorer och 

intressenter. En konsekvens av detta är ökade kostnader.  För att bland annat förbättra 

kommunikationen mellan revisorer och intressenter, genomförde Auditing Standards 

Board i USA en ändring av standardformuläret till revisionsberättelser. (Jennings, 

Kneer & Reckers, 1991) Enligt Goby och Lewis (1999) anser nyutbildade revisorer att 

de inte har fått den utbildning som krävs för att kunna kommunicera på ett 

professionellt sätt. Utbildningar tenderar att fokusera mer på kunskap inom ekonomi 

vilket leder till att kommunikation får för lite utrymme. Lärare har börjat inse vikten av 

att studenter ska lära sig att kommunicera under sin utbildning. Genom kommunikation 

kan revisorn få intressentens respekt och förtroende. Det är även viktigt att revisorn 

visar intressenten att denne är betydelsefull med sin kommunikation. Detta kan revisorn 

göra genom att hålla en ständig kontakt samt upprätta gemensamma mål med 

intressenten. (Golen, Catanach & Moeckel, 1997) 

 

Kommunikationen kan försämras på grund av ett antal faktorer. Till exempel ansåg 

intressenterna att trovärdighet och konflikter är faktorer som skulle påverka 

kommunikationen negativt. De försämrande faktorerna som var vanligast 

förekommande var olikheter och revisorns attityd. (Golen et al., 1997) En anställds 

beteende kan påverkas av hur kunderna behandlar de. När en kund inte behandlar en 

anställd på ett bra sätt kommer servicen till denne med stor sannolikhet försämras. Det 

är därför viktigt att både intressenten och revisorn behandlar varandra på ett bra sätt. 

(Herda & Lavelle, 2013) Golen et al. (1997) hävdar att missförstånd mellan revisorer 

och intressenter kan undvikas om revisorn kommunicerar på ett effektivt sätt. 

Kommunikationen är något som bör förbättras. Revisionsberättelsen är en 

kommunikationsprocess. Teorier som handlar om kommunikation bör därför 

sammanlänkas med uppbyggnaden av revisionsberättelsen (Chong & Pflugrath, 2008). 

Kommunikationen sker via revisionsberättelsen och det är därför viktigt att den är 

begriplig (Danos, Eichenseher & Holt, 1989). För att få en bra överblick över 

verksamheten är det viktigt med en öppen kommunikation mellan parterna (Hooks, 

Kaplan & Schultz, 1994). Kommunikation kan vara kostsamt och kostnaden ökar när 

fler parter är inblandade. Kommunikationen med en revisor kan även vara tidskrävande 

vilket även ökar kostnaden. (Danos et al., 1989) 

 

Revisorn kan i sin kommunikation vara trevlig, tillmötesgående och förstående. 

Revisorns attityd kan påverka revisionen och det är därför viktigt att revisorn i sin 

kommunikation med intressenter är trevlig. Genom att vara tillmötesgående och 

förstående kan en revisor få respekt och förtroende från intressenter. Detta resulterar i 

följande hypoteser: Hypotes 3a: Kommunikation har en positiv inverkan på 

revisionsprocessen. Hypotes 3b: Kommunikation har en positiv inverkan på nöjdhet. 

2.6 Kunskapens fördelar 

Avancerad tjänst är baserad på specialistkunskap. Revision anses vara en avancerad 

tjänst då det är en bransch som kräver stor kunskap. (Castellacci, 2008) Det är svårt att 

definiera kvaliteten på en tjänst. En rimlig förklaring av tjänstekvalitet innefattar 

rättvisa och socialt utbyte. Kvalitén på en tjänst kan bestämmas genom att kunden 

bedömer rättvisan i faktorer som till exempel tjänstemännens kunskap, hur trevliga och 

förtroendeingivande de är samt hur väl de anpassar sig efter kundens behov. (Sparks et 

al., 1992) Enligt Salomonson et al., (2012) krävs det att företag ser arbetet från 

kundernas perspektiv. För att öka värdet behöver företaget och kunderna samarbeta för 
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att uppnå den optimala tjänsten (Salomonson et al., 2012) samt kan företaget bli mer 

personliga med sina kunder (Day, 1994). 

 

Kunskap är en grundsten för revisorer vid upprättandet av revisionen. För upprättandet 

krävs olika kunskaper. Det finns fem olika kategorier av kunskapsområden som en 

revisor behöver, dessa är allmän revision, funktionella områden till exempel skatt, 

bokföringsproblematik, branschspecifik samt kundspecifik kunskap. De två sista 

områdena, bransch- och kundspecifika kunskaper, är mycket viktiga för revisorn. Med 

hjälp av dessa kan revisorn finna problem med revisionen och kommunikationen med 

kunderna blir bättre. Kostnaden för specialiserad kunskap är hög, vilket innebär att det 

kan vara kostnadseffektivt att revisorerna specialiserar sig inom ett kunskapsområde 

vardera istället för att ha god kunskap inom alla områden. (Danos et al., 1989) 

 

Det krävs balans mellan kundrelationer och företagets kompetens för att kontinuerligt 

skapa värde. Genom att kontinuerligt förnya sin kunskap och omvärdera relationer, kan 

företag erbjuda eftertraktade tjänster och på så sätt öka värdet för kunden. (Normann & 

Ramirez, 1993) Vid ett högt kundvärde kan även företagets lönsamhet öka (Day, 1994). 

En revisors arbete innefattar förbindelse med flera olika personer. Revisorn samarbetar 

ofta med kollegor samtidigt som de har kontakt med intressenterna. Det är därför viktigt 

en revisor kan hantera konflikter som kan uppstå mellan parterna. (Golen et al., 1997) 

 

Kunskap ger konkurrensfördelar men för att konkurrera med kunskap måste företag veta 

hur den kan användas på ett fördelaktigt sätt (Carlucci & Schiuma, 2006). Enligt Reheul 

et al. (2013) är inte alla revisionsbyråer medvetna om sin situation. Detta leder till att 

det inte finns kunskap om hur tjänsten ska förbättras, vilket leder till att kundernas 

förväntningar inte uppnås. Företag kan kartlägga sina värdeskapande 

kunskapstillgångar. Detta gör att de får kännedom om sina viktigaste kunskapstillgångar 

vilket i sin tur kommer att öka värdet. Enligt Gold et al. (2012) har studier visat att det 

är större sannolikhet att personer med mer kunskap om revisionsbranschen lägger 

mindre ansvar på revisorns arbete. Det har även visat sig att språket i 

revisionsberättelsen är viktigt. Ett välformulerat språk kan göra det möjligt för läsaren 

att förstå revisionsberättelsen bättre. 

 

Kunskap är att revisorn i sin professionella tjänsteutövning har detaljkunskap och 

förmåga att anpassa sig efter intressentens behov. Revision är en avancerad tjänst och 

därmed krävs det att revisorer har detaljkunskap. För att skapa värde måste revisorer 

arbeta tillsammans med intressenten och anpassa sig efter dess behov. Detta resulterar i 

följande hypoteser: Hypotes 4a: Kunskap har en positiv inverkan på 

revisionsprocessen. Hypotes 4b: Kunskap har en positiv inverkan på nöjdhet. 

2.7 Språk 

Språk är användbart under flera förhållanden, det används för att hantera sociala 

relationer, det är ett verktyg för att kommunicera och språk kan även leda till makt 

(Hamilton & Ó hÓgartaigh, 2009). Språket i revisionsberättelsen är ett debatterat ämne 

och det finns en motsättning mellan intressenter och revisorer för vad som framgår i 

revisionsberättelsen. Att i revisionsberättelsen uttrycka sig med ett språk som är 

förklararande och enkelt, kan revisorer förbättra informationsutbytet med intressenter. 

(Church, Davis & McCracken, 2008) En revisor behöver bland annat vara bra på att 

förklara olika beslut för en intressent för att på ett effektivt sätt motverka missförstånd 

och tvivel (Goby & Lewis, 1999). 
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En tjänsteman kan ge värde genom att beakta kommunikationen, vilket kan öka kundens 

förståelse och skapa samstämmighet. Genom att till exempel anpassa språket, såsom 

tonläge och bemötande. (Sparks et al., 1992) Företag måste vara innovativa för att skapa 

värde till sina kunder. Kundernas behov genomgår många förändringar och innovationer 

har stor inverkan på om behoven tillfredsställs. För att skapa värde i en tjänst bör 

företaget även kommunicera med sina kunder för att förtydliga vilket värde de kan 

förvänta sig av tjänsten. När kunden upplever att de får värde av tjänsten, kommer 

denne vara trogen till företaget. (O'Cass & Sok, 2013)   

 

Revisorns språk bör vara tydligt och begripligt för att kommunikationen med 

intressenter ska kunna förbättras. För att förhindra missförstånd från intressenter kan 

revisorn vara rättvisande i sitt språk. Detta resulterar i följande hypoteser: Hypotes 5a: 

Språk har en positiv inverkan på revisionsprocessen. Hypotes 5b: Språk har en positiv 

inverkan på nöjdhet. 

2.8 Revisionsprocessens påverkan på nöjdhet 

I Sverige anses revision vara en viktig process och det är av stor vikt för revisorer att 

göra rätt saker (Öhman et al., 2006). Revisorn ska på ett oberoende sätt granska och 

kontrollera företags redovisning (Bazerman & Moore, 2011). Revisorer investerar inte 

samma tid på att granska faktorer de förmodar är till nytta för intressenter, jämfört med 

faktorer som måste granskas (Öhman et al., 2006). En revision ska även ge en 

rättvisande bild. Detta kan leda till missförstånd för intressenterna som kan uppfatta det 

som att denna bild är företagets verkliga ställning. (Kirk, 2006) Har intressenterna 

uppfattningen att revisionen är rättvisande och visar den verkliga positionen för 

företaget, kan det bli stora konsekvenser om företaget ifråga misslyckas i deras arbete 

(Coram et al. 2011). 

 

Revision är ett serviceyrke och det viktigt att kvalitén på servicen är hög. Hög 

servicekvalitet kan öka vinsten samtidigt som kunderna blir tillfredsställda. 

Intressenternas tillfredsställelse med revisorn beror på ett antal olika faktorer, dessa kan 

vara lyhördhet och kunskap hos revisorn. Nöjdare kunder blir lojalare till revisorn. 

(Reheul et al., 2013) För företag är det viktigt att deras kunder är lojala eftersom dessa 

direkt kan påverka hur bra ett företag går. När kunder till exempel rekommenderar en 

tjänst, gynnar detta företaget. (Cronin et al., 2000) För företag som är missnöjda med 

sin revisor är sannolikheten större att revisorn byts ut (Reheul et al., 2013). Enligt 

Reheul et al. (2013) ökar sannolikheten ytterligare att revisorn blir utbytt under sämre 

ekonomiska perioder. Enligt Ball et al. (2004) ökar lojaliteten från kunderna när deras 

tillfredsställelse ökar. För att bibehålla lojaliteten kan det krävas att de inblandade 

parterna blir mer personliga samt att de kan anpassa sig efter kundernas behov.  

 

När intressenternas förväntningar inte uppnås minskar revisionens värde. 

Förväntningsgapet kan uppstå när de förväntningar som intressenter har på revisionen 

inte motsvarar revisorns arbetsuppgifter. Intressenter har höga förväntningar på 

revisorers arbete och ansvar. Förväntningar från intressenter innefattar att revisorer ska 

upptäcka om det förekommer bedrägeri samt säkerställa om företaget kan fortsätta i 

drift. (Ruhnke & Schmidt, 2014) Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) kan 

förväntningsgapet hota revisorers legitimitet. Enron hade en betydande effekt på 

legitimiteten. Allmänheten såg då revision som ett krav och inte som en tillgång som 

kunde öka värdet för företaget. (Healy & Palepu, 2003) 
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Revisorns förmågor och rätt att uttrycka sig kommer påverka hur gapet ser ut. Genom 

ett antal hypoteser studeras om revisionsprocessen och det upplevda värdet förändras 

med förstärkande faktorer. Ökar nöjdheten med revisionen är sannolikheten stor att 

förväntningsgapet minskar. Detta resulterar i följande hypotes: Hypotes 6b: Revision 

har positiv inverkan på nöjdhet. 
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3. METOD 

Denna del behandlar examensarbetets forskningsansats samt urvalet och 

tillvägagångssättet för den empiriska undersökningen. Kapitlet innefattar även en 

problemdiskussion där examensarbetets begränsningar framgår. 

3.1 Forskningsansats 

Examensarbetet har ett förklarande syfte med explorativa inslag. Ett förklarande syfte 

skapar förståelse genom att förklara varför ett fenomen sker (Lundahl & Skärvad, 

1999). De explorativa inslagen är att undersöka olika faktorers inverkan på revisionen. 

Examensarbetet har en kvantitativ metod med en deduktiv disposition, vilket innebär att 

information har samlats in från vetenskapligt granskade artiklar och är grunden i den 

empiriska undersökningen. Den empiriska undersökningen analyseras tillsammans med 

den teoretiska referensramen för att komma fram till hur värdet med revisionen kan öka. 

Slutligen utmynnar analysen i ett antal slutsatser. (Bryman & Bell, 2005) 

3.2 Datainsamling 

Empirin i detta examensarbete baserades på en enkätundersökning. Enkäten syftade till 

att undersöka hur revisorns prestationer påverkade revisionen samt om olika faktorer 

kunde öka revisionens värde. Enkäten var avsedd för aktiebolag i Norrbotten med 1-199 

anställda och som hade revisionsplikt. Vi kontaktade personer med arbetsuppgifter som 

innebar viss kommunikation med revisorer. För att uppnå examensarbetets syfte krävdes 

det att respondenterna hade någon form av anknytning till revisorer. Den första 

kontakten upprättades via telefon där vi ombad att få prata med en person som hade 

kontakt med revisorer. När personen var anträffbar frågade vi om denne kunde vara 

med i en kort enkätundersökning om förväntningar på revisorer. Respondenterna fick 

välja mellan att svara på enkäten via telefon eller e-post. När e-postrespondenterna inte 

besvarade enkäten skickades en påminnelse ut efter 3-5 arbetsdagar. Ytterligare en 

påminnelse skickades ut till respondenterna som inte besvarat enkäten efter 3-5 

arbetsdagar. För att examensarbetets trovärdighet skulle öka samt för att få 

normalfördelad data ville vi få svar från minst 100 respondenter. Enkäten upprättades 

via ett webb-baserat enkätverktyg för att ge enkätundersökningen ett pålitligt intryck. 

Respondenterna som svarade på enkäten var anonyma för att de skulle känna sig trygga 

i sina svar. 
 

Examensarbetet baserades på en enkät då detta gav oss en generell uppfattning, en enkät 

möjliggjorde även att en större population kunde delta. Det gav oss en bättre indikation 

på intressenternas relation till revisionen. En fördel med enkätundersökningar är att 

respondenten kan besvara enkäten vid ett passande tillfälle. En annan fördel är att 

enkätundersökningar till skillnad från intervjuer är mindre tidskrävande. (Bryman & 

Bell, 2005) Enligt Cobanoglu, Warde och Moreo (2001) är det större sannolikhet att få 

svar från en respondent om en enkät skickas ut via e-post jämfört med brev. För att öka 

svarsfrekvensen erbjöd vi respondenterna att kontakta oss i de fall de önskade att svara 

på enkäten i ett annat format, till exempel PDF eller via brev (Bryman & Bell, 2005). 

3.2.1 Urval 

I detta examensarbete har vi fokuserat på intressenterna i företag som har en revisorer. 

Populationen i urvalet bestod av aktiebolag i Norrbotten med revisionsplikt och som 

hade 1-199 anställda. Antalet anställda valdes då dessa företag hade få anställda vilket 

innebar att sökandet efter behöriga respondenter på ett företag förenklades. I denna 

undersökning hade inte företagens branschtillhörighet någon betydelse. Åsikter från 
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flera branscher innebar att examensarbetets tillförlitlighet ökade eftersom möjligheten 

att finna olika uppfattningar om revisionen och revisorer blev större. Möjligheten att bli 

respondent till enkätundersökningen var lika stor för samtliga företag i populationen. 

Från en lista med cirka 3000 företag valdes respondenter slumpmässigt. För att finna 

företag i rätt urvalsgrupp användes Retriever, vilket är en databas med 

företagsinformation. 

3.2.2 Forskningsmetod 

Examensarbetet karaktäriseras som en surveyundersökning vilket innebär att 

undersökningen syftar till att ställa frågor för att få förklaringar på fenomen (Bryman & 

Bell, 2005). Enkäten utfördes via telefon eller sändes med e-post till respondenterna. 

Enkätfrågorna syftade till att få fram intressenters åsikter om den levererade och den 

förväntade revisionen. Vi fångade ett representativt urval med 112 personer varav 108 

respondenter användes i examensarbetet, av dessa var 56,48 procent kvinnor och 43,52 

procent var män. Åldersfördelningen varierade från 20 år och uppåt och deltagarnas 

yrkeserfarenhet varierade från noll år och uppåt. Deltagarnas yrkesroller var 

verkställande direktör, vice verkställande direktör, ekonomichef, ekonomiassistent, 

administration, chef, controller, ägare och övrigt. Övrigt innefattade bland annat 

entreprenörer och de som ej hade en specifik titel. Vi fångade en bred representation i 

de fyra grupperna då vi ville ha respondenter som var kvinnor/män, unga/gamla, 

nyanställda/erfarna och hade olika yrkesroller. 
 

Det största problemet med att ringa till olika företag var att det var många företag som 

inte svarade i telefonen. Totalt ringde vi 562 företag och av dessa hade 476 företag 

fungerande telefoner. Av de 476 företagen kom vi i kontakt med rätt person i 36,97 

procent av fallen. Av undersökningens 108 deltagare svarade 12,96 procent på enkäten 

via telefon. Vi skickade ut e-post till 123 personer varav 94 personer besvarade enkäten. 

Det var 16 personer som svarade efter en påminnelse och 4 personer som svarade efter 

två påminnelser. Trots att respondenterna sagt att de skulle delta i undersökningen var 

det 29 personer som inte svarade. Av de personer som kontaktades och som var i rätt 

urvalsgrupp för studien blev svarsfrekvensen 61,36 procent. 

3.2.3 Etik 

I undersökningen beaktades etiska principer inom forskning för att respondenterna 

skulle behandlas korrekt. På grund av att den empiriska undersökningen baserades på en 

enkätundersökning var respondenternas medverkan frivillig. De kunde även avbryta när 

som helst, vilket framgick i enkäten. Respondenterna var anonyma och svaren var 

konfidentiella för att skydda respondenterna. De svar som framkommer genom den 

empiriska undersökningen användes endast för det aktuella examensarbetet. (Bryman, 

2011) 

3.3 Mätinstrument 

Enkäten bestod till stor del av slutna frågor. Den innehöll 32 frågor varav 28 hade 

svarsalternativ i form av likertskalor. Likertskalor gav respondenten möjlighet att 

besvara enkätens frågor utifrån graden av dennes åsikter. Detta var fördelaktigt då dessa 

kunde påvisa vilken uppfattning en respondent tenderade att ha, till exempel om 

respondenten tenderade att vara mer positiv eller negativ till en frågeställning. Vid 

utformning av enkäten var det viktigt med tydliga och korta frågeställningar som 

förenklade för respondenten. (Bryman & Bell, 2005) 
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Enkäten inleddes med fyra personliga frågor, till exempel ålder och kön. Denna del var 

till för att inleda enkäten på ett mjukt sätt för att respondenten skulle bli bekväm med 

frågorna. Dessa frågor möjliggjorde även att jämförelse mellan till exempel kön kunde 

genomföras. Utöver denna del bestod enkäten av tre sektioner. I den första sektionen 

undersöktes vad intressenter ansåg vara viktigt hos en revisor och därmed vilka 

förväntningar som fanns. De frågor som behandlades var revisorns värde, förmåga att 

hitta lösningar, specialistkunskap, trovärdighet samt revisorns förmåga att upptäcka 

brister. Dessa frågor ansågs vara aktuella åtaganden för revisorer och valdes för att 

undersöka vad intressenter ansåg var viktigt med en revisor. Tillsammans bildade 

frågorna begreppet Revisor. 

 

Den andra sektionen syftade till att undersöka vad intressenterna ansåg att revisionen 

gav de, det vill säga hur den levererade revisionen verkligen var. Frågorna som 

behandlades var revisionens värde, effektivitet, tillförlitlighet, hur noggrant upprättad 

den var samt om det var en optimistisk och framåtriktad process. Dessa frågor ställdes 

som spetsfrågor där uttryck som alltid, mycket och extremt användes. Uttrycken var till 

för få respondenten att fundera om den verkligen håller med fullständigt i frågorna och 

på så sätt motverka att respondenten automatiskt skulle svara mer positivt än dess 

verkliga åsikt. Frågorna valdes för att de påverkade den revision som intressenterna 

tillhandahölls. Tillsammans bildade frågorna begreppet Revision. 

 

I den tredje sektionen har ett antal potentiellt förstärkande faktorer tagits fram genom 

teorier i den teoretiska referensramen. Dessa var information, kommunikation, kunskap 

och språk. I denna sektion undersöktes om faktorerna kunde förstärka revisionens värde. 

Frågorna valdes utifrån vad vi samt teorier ansåg var viktigt i varje begrepp. Enkäten 

avslutades med en fråga som skulle ge en indikation på hur nöjda intressenterna var 

med revisionen. Denna fråga gav oss möjligheten att undersöka hur intressenternas 

nöjdhet påverkade revisionens värde. 

 
 

Figur 1, Sammanställning enkät 

 

3.3.1 Mätproblem 

Enkätundersökningen resulterade i 112 respondenter. Vi valde att ta bort svaren från 

fyra respondenter då de hade många uteliggare, det vill säga svar som var långt ifrån 

övriga medelvärden. Att respondenter togs bort kunde även bero på att svaren inte var i 

ett logiskt mönster utan var slumpmässigt besvarade. Dessa fyra svar var från både 

Enkät

32 frågor

Svar via 
telefon och 

e-post

562 ringda 
företag

108 av 112 
användbara 

respondenter

56,48% 
kvinnor och 
43,52% män



 16 

telefon och e-post. Respondenternas svar påverkas därför inte av om de svarat på 

enkäten via telefon eller e-post. Ett antal frågor har även tagits bort från undersökningen 

på grund av att de inte hade ett samband med övriga delar i begreppen. De borttagna 

frågorna är följande, hur viktigt är det att revisorn granskar mitt företag från år till år, 

har förmåga att vara förtroendeingivande, att revisionen är billig, inte tidskrävande, att 

revisionen inte är i behov av förenkling samt om den har en lättförståelig debitering. 

Genom att ta bort dessa undviks en försvagning av begreppen som inträffar om 

relationen mellan delarna i respektive begrepp inte kan styrkas. På grund av detta är de 

ovannämnda frågorna uteslutna ur undersökningen. 

 

Två av frågorna, trovärdig och upptäcker brister, är inte optimala i korrelationsmatrisen. 

Detta eftersom de hade låga korrelationer och inte var signifikanta mot ett fåtal frågor i 

samma begrepp. Trovärdighet och upptäcker brister är kvar i modellen för att de visar 

på ett samband med andra delar i begreppet. Nackdelen med att ha kvar de är att 

begreppen inte blir optimala. Genom att behålla dessa blir begreppen mer rika. Frågorna 

i de olika begreppen har samband med varandra och därmed bidrar de till att utveckla 

begreppen, detta gör att fördelarna överväger nackdelarna.  

3.4 Metod för analys 

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes svaren i Excel där frågor kodades för att 

underlätta empirin och analysen. För att ta fram underlag till empirin användes ett 

statistiskt dataprogram, SPSS. Genom detta program skapades bland annat 

fördelningstest, korrelationsmatris, faktoranalys samt hypotesprövningar. Ett antal 

respondenter avlägsnades från materialet då dessa inte svarat i ett logiskt mönster samt 

att flera uteliggare förekom. Även frågor togs bort då dessa inte visade ett samband med 

andra frågor i begreppen. Med hjälp av fördelningstestet studerades skillnader mellan 

olika respondentgrupper, till exempel mellan olika åldersgrupper. Vi undersökte inte 

svaren för yrkesroller då detta var en fråga för att, utöver telefonsamtalen, ytterligare 

kunna kontrollera att vi kontaktat anställda med rätt behörighet. Hypotesprövningen 

indikerade om examensarbetets hypoteser kunde bekräftas eller förkastas. Tillsammans 

bildade det statistiska materialet ett empiriskt underlag som sedan analyserades med 

teori. Analysen följde samma systematiska upplägg som den teoretiska referensramen, 

detta för att underlätta för läsaren.  

3.5 Litteratursökning 

Den teoretiska referensramen är baserad på vetenskapligt granskade artiklar samt 

litteratur angående redovisning och revision. I och med användandet av vetenskapligt 

granskade artiklar blev examensarbetet mer tillförlitligt. Artiklarna är framtagna från 

Luleå tekniska universitets bibliotekssöktjänst, PRIMO. De sökord som har användes 

återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1, Resultat sökord 

3.6 Metodproblem 

En mätning med hög reliabilitet har enligt Bryman och Bell (2005) utförts på ett 

tillförlitligt sätt. Mätningen ska med andra ord ge liknande svar om en ny mätning 

utförs på samma sätt. Reliabiliteten ökar om relevanta respondenter svarar på enkäten. 

Vid insamling av enkäten var det viktigt att kontakta personer med erfarenhet av 

revision och som på något sätt haft kontakt med revisorer. Detta innebar att vi inte 

kunde kontakta vilken anställd som helst utan vi var tvungna att vara noggranna i vårt 

urval. Genom att kontakta respondenterna via telefon kunde vi kontrollera att personen 

var aktuell för enkäten. Ett annat problem var att få svar från tillräckligt många personer 

för att kunna dra relevanta och tillförlitliga slutsatser. För att undvika detta problem 

ringde vi respondenter tills minst antal svar var uppnådda. Vi ringde cirka 500 

respondenter för att säkerställa att svar från minst 100 respondenter skulle uppnås, detta 

innebar även att vi kunde ta bort svar som inte visade på ett samband. 
 

Validitet handlar om att det som ska mätas verkligen mäts (Bryman & Bell, 2005). För 

att öka validiteten krävdes en noggrant utformad enkät. Det var viktigt att ställa frågor 

som var tydliga för respondenten och som gav underlag för den frågeställning som 

examensarbetet avser. För att säkerställa att enkäten var tydlig har ett antal personer läst 

igenom den, till exempel har enkäten tagits upp vid ett antal seminarietillfällen. För att 

ytterligare förhindra problemet hade respondenterna som besvarade enkäten via e-post 

möjlighet att kontakta oss vid frågor. Respondenterna som besvarade enkäten via 

telefon hade möjlighet att avbryta när som helst under enkäten för att få frågorna 

förtydligade. En kontroll utfördes för att undersöka om fanns några skillnader mellan de 

som svarade via e-post och telefon. Denna indikerade inga större skillnader.  
 

  

Sökord Comparing the value of information sharing (sökträffar: 59 stycken)

Creating value in business relationships (sökträffar: 450 stycken)

Knowledge asset perfomance value (sökträffar: 93 stycken)

Value chain strategy constellation (sökträffar: 102 stycken)

Cost based decision accounting (sökträffar: 626 stycken)

Exploring innovation value (sökträffar: 336 stycken)

Communicative value auditor (sökträffar: 2 stycken)

Performance auditor loyalty (sökträffar: 2 stycken)

Auditing expectation (sökträffar: 163 stycken)

Problems auditor ethics (sökträffar: 9 stycken)

Risk audit process (sökträffar: 1 031 stycken)

Expertise in auditing (sökträffar: 711)
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4. EMPIRI 

I kapitlet förklaras den data som tagits fram genom examensarbetets empiriska 

undersökning. Resultaten från enkätundersökningen har bearbetats i programmet SPSS 

för att möjliggöra analys. Kapitlet inleds med multivariatanalys och avslutas med 

hypotesprövning. 

4.1 Resultat och multivariatanalys 

Enkäten besvarades av 112 intressenter varav 108 stycken användes i examensarbetet. 

Respondenterna bestod av 56,48 procent kvinnor och 43,52 procent män med olika 

yrkesroller. Deras ålder varierade från 20 år och uppåt och deras erfarenhet varierade 

från noll år och uppåt. Vid analysering av data har ett antal frågor samt respondenter 

tagits bort då dessa inte var användbara. Till exempel har fyra respondenter tagits bort 

från undersökningen då dessa inte svarat i ett logiskt mönster samt hade många 

uteliggare. De frågor som har avlägsnats är inte relevanta för modellen då det inte fanns 

något samband med övriga delar i begreppen. Vid upprättandet av enkäten var logiken i 

frågeföljden viktig för att kunna skapa förståelse och bygga en process. Revisorns roll 

är multifaciterad, det vill säga det finns ett stort antal aspekter i revisorns roll. 

Begreppet revisor definieras som att revisorn i sin professionella tjänsteutövning med 

sin specialistkunskap, på ett presumtivt och trovärdigt sätt försöker hitta brister och 

lösningar som skapar värde för intressenter. De frågor som har använts kan kopplas till 

revisorn, detta för att skapa förståelse och trovärdighet. Frågorna är uppgiftsorienterade 

och behandlar vad intressenterna anser är viktigt med en revisors prestation. 
 

Revisionen är en process där revisorn i sin professionella roll arbetar. Begreppet 

revisionsprocess definieras som att revisionen på ett tillförlitligt, effektivt, noggrant, 

trovärdigt och framåtriktat sätt försöker skapa värde för intressenten. Denna 

revisionsprocess visar hur tillfredsställda intressenterna är med revisionen. De fyra 

begreppen information, kommunikation, kunskap och språk bildar tillsammans 

förstärkande faktorer. Med dessa undersöks om revisionsprocessens värde kan öka. 

Information definieras som vikten av att revisorns information till intressenter är rätt, 

relevant och tidsenlig. Kommunikation definieras som vikten av att revisorn är trevlig, 

tillmötesgående och förstående i sin kommunikation med intressenterna. Kunskap 

definieras som vikten av att revisorn i sin professionella tjänsteutövning har 

detaljkunskap och förmåga att anpassa sig efter intressentens behov. Språk definieras 

som vikten av att revisorns språk är tydligt, rättvisande samt begripligt. Det sjunde och 

sista begreppet är nöjdhet, vilket tydliggör hur nöjd intressenten är med 

revisionsprocessen. 

4.2 Demografiska skillnader 

För att studera skillnader i till exempel ålder och kön observerade vi fördelningar 

genom ett så kallat fördelningstest. Några av utgångspunkterna i kontrollen om 

demografiska skillnader var kön, ålder och yrkeserfarenhet. Kvinnor tenderar att vara 

mer positiva än män, men detta är endast en marginell skillnad. Det gäller bland annat i 

fråga om revisionens effektivitet samt revisionens och revisorns värde, se tabell 2. 

Respondenter under 50 år anser att revisorn skapar mer värde än respondenter som är 50 

år eller äldre (5,91 jämfört med 5,33), men generellt påverkas inte respondenternas svar 

av deras ålder. Respondenter med yrkeserfarenhet 0-19 år är mer positiva till frågan om 

revisorn skapar värde (5,92 jämfört med 5,37). Respondenternas yrkeserfarenhet har 

ingen större påverkan på svaren i enkäten då ingen större variation kan utläsas mellan 

de olika grupperna. Kontrollen utfördes för att ta reda på om det fanns några skillnader 

för att inte felaktiga slutsatser skulle dras. Ytterligare en kontroll genomfördes för att 
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undersöka om det fanns några skillnader mellan att svara på enkäten via telefon eller e-

post. Det upptäcktes en marginell skillnad i frågan om revisorn hittar lösningar, där e-

postrespondenters medelvärde tenderar vara lite högre (6,21 jämfört med 5,23). Av 

totalt 22 frågor bedöms detta resultat inte ha någon inverkan på undersökningen då 

endast 14 personer svarat via telefon. Sammanfattningsvis är de skillnader som finns i 

materialet endast marginella och därför anses materialet vara homogent. 

 

 

Tabell 2, Fördelningstest 

 
  
  
  
  

N M SA F Sig. 

Revisor 

Skapar värde 

Kvinna 61 5,85 1,31 5,34 ,023 

Man 47 5,32 1,00 
  

Total 108 5,62 1,21 
  

Hittar lösningar 

Kvinna 61 6,23 1,10 2,48 ,119 

Man 47 5,91 0,93 
  

Total 108 6,09 1,04 
  

Nödvändig 
specialist-
kunskap 

Kvinna 61 6,49 0,83 1,49 ,225 

Man 47 6,30 0,81 
  

Total 108 6,41 0,82 
  

Trovärdig 

Kvinna 61 6,80 0,54 ,03 ,871 

Man 47 6,79 0,46 
  

Total 108 6,80 0,51 
  

Presumtivt 
upptäcker 
brister 

Kvinna 61 6,49 0,60 4,09 ,046 

Man 47 6,23 0,73 
  

Total 108 6,38 0,67 
  

Process 

Mycket högt 
värde 

Kvinna 61 5,56 1,18 5,43 ,022 

Man 47 5,00 1,30 
  

Total 108 5,31 1,26 
  

Alltid effektiv 

Kvinna 61 4,97 1,49 8,06 ,005 

Man 47 4,09 1,73 
  

Total 108 4,58 1,65 
  

Alltid utförd på 
ett tillförlitligt 
sätt 

Kvinna 61 5,59 1,37 ,05 ,826 

Man 47 5,53 1,35 
  

Total 108 5,56 1,36 
  

Extremt 
noggrant 
upprättad 

Kvinna 61 5,30 1,33 1,67 ,200 

Man 47 4,94 1,55 
  

Total 108 5,14 1,44 
  

Mycket 
optimistisk och 
framåtriktad  

Kvinna 61 4,82 1,44 5,00 ,027 

Man 47 4,15 1,67 
  

Total 108 4,53 1,57 
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Information 

Rätt 

Kvinna 61 6,87 0,39 3,76 ,055 

Man 47 6,70 0,51 
  

Total 108 6,80 0,45 
  

Relevant 

Kvinna 61 6,70 0,53 1,12 ,293 

Man 47 6,60 0,54 
  

Total 108 6,66 0,53 
  

Tidsenlig 

Kvinna 61 6,66 0,68 4,80 ,031 

Man 47 6,34 0,81 
  

Total 108 6,52 0,75 
  

Kommunikation 

Trevlig 

Kvinna 61 6,11 0,86 20,97 ,000 

Man 47 5,26 1,09 
  

Total 108 5,74 1,05 
  

Tillmötesgående 

Kvinna 61 6,20 0,79 16,01 ,000 

Man 47 5,47 1,10 
  

Total 108 5,88 1,00 
  

Förstående 

Kvinna 61 6,23 0,82 5,97 ,016 

Man 47 5,77 1,15 
  

Total 108 6,03 1,00 
  

Kunskap 

Detaljkunskap 

Kvinna 61 6,33 0,77 4,94 ,028 

Man 47 5,91 1,16 
  

Total 108 6,15 0,97 
  

Anpassar sig 
efter mina 
behov 

Kvinna 61 6,30 0,90 2,30 ,132 

Man 47 6,02 0,97 
  

Total 108 6,18 0,94 
  

Språk 

Tydligt 

Kvinna 61 6,62 0,55 20,39 ,000 

Man 47 6,06 0,73 
  

Total 108 6,38 0,69 
  

Rättvisande 

Kvinna 61 6,41 0,72 7,14 ,009 

Man 47 5,96 1,04 
  

Total 108 6,21 0,90 
  

Begripligt 

Kvinna 61 6,69 0,53 10,88 ,001 

Man 47 6,32 0,63 
  

Total 108 6,53 0,60 
  

Nöjdhet 

Nöjdhet 

Kvinna 61 4,93 0,87 4,79 ,031 

Man 47 4,55 0,93 
  

Total 108 4,77 0,91 
  

 

 

  

N M SD F Sig. 

Revisor 

Skapar värde 

> 50 år 54 5,91 ,98 6,35 ,013 

≤ 50 år 54 5,33 1,36 
  

Total 108 5,62 1,21 
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Hittar lösningar 

> 50 år 54 6,30 ,90 4,30 ,041 

≤ 50 år 54 5,89 1,13 
  

Total 108 6,09 1,04 
  

Nödvändig 
specialist-
kunskap 

> 50 år 54 6,46 ,72 0,49 ,484 

≤ 50 år 54 6,35 ,91 
  

Total 108 6,41 ,82 
  

Trovärdig 

> 50 år 54 6,83 ,42 0,57 ,450 

≤ 50 år 54 6,76 ,58 
  

Total 108 6,80 ,51 
  

Presumtivt 
upptäcker brister 

> 50 år 54 6,37 ,62 0,02 ,886 

≤ 50 år 54 6,39 ,71 
  

Total 108 6,38 ,67 
  

Process 

Mycket högt 
värde 

> 50 år 54 5,22 1,27 0,58 ,447 

≤ 50 år 54 5,41 1,25 
  

Total 108 5,31 1,26 
  

Alltid effektiv 

> 50 år 54 4,43 1,72 0,98 ,325 

≤ 50 år 54 4,74 1,58 
  

Total 108 4,58 1,65 
  

Alltid utförd på 
ett tillförlitligt  
sätt 

> 50 år 54 5,37 1,55 2,25 ,137 

≤ 50 år 54 5,76 1,12 
  

Total 108 5,56 1,36 
  

Extremt  
noggrant 
upprättad 

> 50 år 54 4,94 1,49 2,00 ,161 

≤ 50 år 54 5,33 1,37 
  

Total 108 5,14 1,44 
  

Mycket 
optimistisk och 
framåtriktad  

> 50 år 54 4,41 1,55 0,63 ,429 

≤ 50 år 54 4,65 1,60 
  

Total 108 4,53 1,57 
  

Information 

Rätt 

> 50 år 54 6,81 ,39 0,18 ,670 

≤ 50 år 54 6,78 ,50 
  

Total 108 6,80 ,45 
  

Relevant 

> 50 år 54 6,70 ,50 0,82 ,369 

≤ 50 år 54 6,61 ,56 
  

Total 108 6,66 ,53 
  

Tidsenlig 

> 50 år 54 6,50 ,72 0,06 ,800 

≤ 50 år 54 6,54 ,79 
  

Total 108 6,52 ,76 
  

Kommunikation 

Trevlig 

> 50 år 54 5,78 1,00 0,13 ,717 

≤ 50 år 54 5,70 1,11 
  

Total 108 5,74 1,05 
  

Tillmötesgående 

> 50 år 54 5,81 1,08 0,45 ,504 

≤ 50 år 54 5,94 ,92 
  

Total 108 5,88 1,00 
  

Förstående 

> 50 år 54 5,98 1,11 0,23 ,633 

≤ 50 år 54 6,07 ,89 
  

Total 108 6,03 1,00 
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Kunskap 

Detaljkunskap 

> 50 år 54 6,20 ,81 0,35 ,556 

≤ 50 år 54 6,09 1,12 
  

Total 108 6,15 ,98 
  

Anpassar sig 
efter mina behov 

> 50 år 54 6,22 ,77 0,26 ,609 

≤ 50 år 54 6,13 1,08 
  

Total 108 6,18 ,94 
  

Språk 

Tydligt 

> 50 år 54 6,35 ,65 0,17 ,679 

≤ 50 år 54 6,41 ,74 
  

Total 108 6,38 ,69 
  

Rättvisande 

> 50 år 54 6,09 1,03 1,96 ,164 

≤ 50 år 54 6,33 ,73 
  

Total 108 6,21 ,90 
  

Begripligt 

> 50 år 54 6,44 ,60 2,08 ,152 

≤ 50 år 54 6,61 ,60 
  

Total 108 6,53 ,60 
  

Nöjdhet 

Nöjdhet 

> 50 år 54 4,67 ,99 1,35 ,248 

≤ 50 år 54 4,87 ,83 
  

Total 108 4,77 ,91 
  

 

  N M SD F Sig. 

Revisor 

Skapar värde 

> 20 år 49 5,92 ,93 5,65 ,019 

≤ 20 år 59 5,37 1,36 
  

Total 108 5,62 1,21 
  

Hittar lösningar 

> 20 år 49 6,27 ,88 2,52 ,115 

≤ 20 år 59 5,95 1,14 
  

Total 108 6,09 1,04 
  

Nödvändig 
specialist-
kunskap 

> 20 år 49 6,53 ,71 2,04 ,156 

≤ 20 år 59 6,31 ,90 
  

Total 108 6,41 ,82 
  

Trovärdig 

> 20 år 49 6,88 ,33 2,33 ,130 

≤ 20 år 59 6,73 ,61 
  

Total 108 6,80 ,51 
  

Presumtivt 
upptäcker 
brister 

> 20 år 49 6,39 ,67 0,01 ,909 

≤ 20 år 59 6,37 ,67 
  

Total 108 6,38 ,67 
  

Process 

Mycket högt 
värde 

> 20 år 49 5,27 1,26 0,14 ,711 

≤ 20 år 59 5,36 1,27 
  

Total 108 5,31 1,26 
  

Alltid effektiv 

> 20 år 49 4,63 1,60 0,08 ,779 

≤ 20 år 59 4,54 1,71 
  

Total 108 4,58 1,65 
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Alltid utförd på 
ett tillförlitligt  
sätt 

> 20 år 49 5,51 1,60 0,14 ,705 

≤ 20 år 59 5,61 1,13 
  

Total 108 5,56 1,36 
  

Extremt 
noggrant 
upprättad 

> 20 år 49 5,12 1,39 0,01 ,914 

≤ 20 år 59 5,15 1,48 
  

Total 108 5,14 1,44 
  

Mycket 
optimistisk och 
framåtriktad  

> 20 år 49 4,51 1,45 0,01 ,916 

≤ 20 år 59 4,54 1,69 
  

Total 108 4,53 1,57 
  

Information 

Rätt 

> 20 år 49 6,84 ,37 0,73 ,396 

≤ 20 år 59 6,76 ,50 
  

Total 108 6,80 ,45 
  

Relevant 

> 20 år 49 6,71 ,46 1,02 ,314 

≤ 20 år 59 6,61 ,59 
  

Total 108 6,66 ,53 
  

Tidsenlig 

> 20 år 49 6,53 ,74 0,02 ,880 

≤ 20 år 59 6,51 ,77 
  

Total 108 6,52 ,76 
  

Kommunikation 

Trevlig 

> 20 år 49 5,90 ,90 2,02 ,158 

≤ 20 år 59 5,61 1,16 
  

Total 108 5,74 1,05 
  

Tillmötesgående 

> 20 år 49 6,02 ,80 1,78 ,185 

≤ 20 år 59 5,76 1,14 
  

Total 108 5,88 1,00 
  

Förstående 

> 20 år 49 6,16 ,80 1,66 ,201 

≤ 20 år 59 5,92 1,13 
  

Total 108 6,03 1,00 
  

Kunskap 

Detaljkunskap 

> 20 år 49 6,24 ,86 0,88 ,350 

≤ 20 år 59 6,07 1,07 
  

Total 108 6,15 ,98 
  

Anpassar sig 
efter mina 
behov 

> 20 år 49 6,24 ,78 0,49 ,488 

≤ 20 år 59 6,12 1,05 
  

Total 108 6,18 ,94 
  

Språk 

Tydligt 

> 20 år 49 6,43 ,61 0,44 ,506 

≤ 20 år 59 6,34 ,76 
  

Total 108 6,38 ,69 
  

Rättvisande 

> 20 år 49 6,14 ,82 0,55 ,462 

≤ 20 år 59 6,27 ,96 
  

Total 108 6,21 ,90 
  

Begripligt 

> 20 år 49 6,49 ,58 0,35 ,553 

≤ 20 år 59 6,56 ,62 
  

Total 108 6,53 ,60 
  

Nöjdhet 

Nöjdhet 

> 20 år 49 4,88 ,93 1,28 ,260 

≤ 20 år 59 4,68 ,90     

Total 108 4,77 ,91     
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4.3 Korrelation 

Multikollinearitet är när flera variabler mäter samma sak (Hair, 2010), detta mäts via 

korrelation. Om dessa variabler hanteras var för sig kan problem uppstå, till exempel 

kan resultatets tillförlitlighet minska (Hair, 2003). I detta examensarbete förväntas det 

att vissa variabler mäter detsamma då dessa variabler ska bilda de olika begreppen. En 

korrelationsmatris användes för att undersöka om det fanns något samband mellan 

variablerna i de olika begreppen. Koefficienterna i korrelationsmatrisen kan variera 

mellan -1 och 1 (Wilcox, 2001). Begreppen har koefficienter som indikerar att det finns 

ett signifikant samband mellan de olika variablerna, se tabell 3.  Det finns indikatorer på 

att det finns ett mätproblem. Detta problem är att begreppet revisor har lågt stöd för 

faktorn presumtivt upptäcker brister vilket innebär att det inte är en optimal faktor för 

begreppet. Faktorn är kvar i begreppet eftersom den har ett visst samband med övriga 

faktorer i begreppet. Begreppen har signifikanta samband på en- och fem procentsnivån 

(Hair, 2010). Korrelationen inom begreppen indikerar på en hög multikollinearitet. Vi 

kan dra slutsatsen att begreppen revisor, revisionsprocess, information, kommunikation, 

kunskap och språk har vardera ett inbördes samband och mäter därmed samma sak. Den 

inbördes korrelationen är markerade med fet stil i korrelationsmatrisen. Begreppet 

nöjdhet består endast av en variabel och kan därför inte påvisa något samband. 
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Tabell 3, Pearsons Korrelationsmatris 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 

Revisor                        
Skapar värde F1 1,00                      

Hitta lösningar F2 ,58** 1,00                     

Specialistkunskap F3 ,27** ,37** 1,00                    

Trovärdig F4 ,15 ,27** ,40** 1,00                   

Upptäcker brister F5 ,16 ,17 ,21* ,29** 1,00                  

Process                        
Högt värde F6 ,30** ,14 ,08 ,09 ,17 1,00                 

Alltid effektiv F7 ,19 ,02 ,11 ,12 ,24* ,41** 1,00                

Tillförlitligt F8 ,09 ,10 ,10 ,22* ,26** ,40** ,65** 1,00               

Noggrant upprättad F9 ,07 ,08 ,13 ,10 ,26** ,32** ,52** ,67** 1,00              

Optimistisk F10 ,09 ,08 ,15 ,05 ,25** ,39** ,52** ,49** ,62** 1,00             

Förstärkande                        
Rätt F11 ,05 ,10 ,33** ,31** ,36** ,05 ,12 ,07 ,23* ,15 1,00            

Relevant F12 ,04 ,11 ,24* ,29** ,34** ,18 ,18 ,13 ,11 ,22* ,64** 1,00           

Tidsenlig F13 ,08 ,08 ,12 ,11 ,22* ,08 ,09 ,06 ,11 ,12 ,37** ,47** 1,00          

Trevlig F14 ,10 ,06 -,01 ,08 ,30** ,20* ,25** ,18 ,18 ,18 ,28** ,22* ,36** 1,00         

Tillmötesgående F15 ,04 ,08 ,06 ,15 ,35** ,17 ,30** ,27** ,32** ,33** ,40** ,27** ,23* ,64** 1,00        

Förstående F16 ,07 ,11 -,01 ,14 ,31** ,17 ,22* ,25** ,28** ,31** ,37** ,32** ,22* ,58** ,79** 1,00       

Detaljkunskap F17 ,11 ,03 ,26** ,14 ,07 ,27** ,15 ,02 -,01 ,20* ,20* ,24* ,02 -,04 -,03 -,10 1,00      

Anpassar sig F18 ,16 ,13 ,08 ,14 ,13 ,09 -,09 -,06 -,14 ,04 ,15 ,27** ,00 ,10 ,23* ,25* ,39** 1,00     

Tydligt F19 ,04 ,15 ,17 ,20* ,27** ,34** ,18 ,18 ,13 ,15 ,34** ,28** ,19* ,47** ,38** ,30** ,21* ,14 1,00    

Rättvisande F20 ,00 ,16 -,02 ,20* ,32** ,18 ,07 ,17 ,09 ,19* ,20* ,23* ,28** ,33** ,33** ,46** ,03 ,14 ,46** 1,00   

Begripligt F21 ,00 ,18 ,07 ,20* ,38** ,24* ,17 ,18 ,09 ,05 ,33** ,25** ,13 ,38** ,38** ,35** ,10 ,15 ,79** ,46** 1,00  

Nöjdhet                        

Nöjdhet F22 ,16 ,04 ,06 ,14 ,25** ,32** ,57** ,52** ,52** ,50** ,18 ,12 ,08 ,23* ,41** ,37** ,11 ,05 ,08 ,21* ,07 1,00 

**p<0.01; *p<0.05. 
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4.4 Faktoranalys 

För att utföra en faktoranalys bör det finnas multikollinearitet, det vill säga att flera 

variabler i datan mäter samma sak (Freund, Wilson, Sa & Ebrary, Inc., 2006). Typ 2-fel 

är när flera variabler mäter samma sak (Hair, 2010). Genom att slå ihop variabler som 

mäter samma sak till ett begrepp kan detta undvikas. Med fördelningstesten går det att 

utläsa att respondentens svar inte varierar märkbart beroende på kön, ålder eller 

yrkeserfarenhet. Materialet är därmed homogent och vi kan utesluta typ 1-fel, vilket 

uppstår när materialet är heterogent. Ett grundantagande är att det empiriska materialet 

ska ha multikollinearitet samt vara homogent. (Hair, 2010) Vi förväntade oss att 

multikollinearitet skulle förekomma och att det inte skulle finnas några större skillnader 

mellan de olika grupperna. Vi förväntade oss detta då syftet var att skapa begrepp av 

olika faktorer. Respondenterna har samma avsikt med sin kontakt med revisorn vilket 

borde innebära att uppfattningarna inte påverkas av till exempel kön. Kontroller för 

detta har utförts för att säkerställa materialet. I examensarbetet eftersträvades rika 

begrepp som förklarar mer än en variabel. Till exempel är information ett rikt begrepp 

då denna förklaras av flera variabler, det vill säga rätt, relevant och tidsenlig. 
 

För att undersöka om de olika begreppen har ett samband med varandra har ett 

sammansatt begrepp baserat på medelvärde skapats. Dessa sammansättningar kallas 

vanligtvis för kompositmått. I detta examensarbete syftar sammansatta begrepp till de 

olika delarna som tillsammans bildar ett begrepp. En sådan sammansättning ger en rik 

och specifik definition av begreppets innehåll. I tabell 4 sammanställs de olika 

faktorerna till respektive begrepp, genom detta kan examensarbetets reliabilitet öka. 

Enligt tabell 4 har information ett signifikant samband med revisorn på ett- och 

femprocentsnivån. Kommunikation har ett signifikant samband med information. 

Kunskap har ett signifikant samband med revisorn och information. Språk har ett 

signifikant samband med revisor, information och kommunikation. Revisionsprocessen 

har ett signifikant samband med revisor, information, kommunikation och språk. 

Slutligen har nöjdhet ett signifikant samband med kommunikation och revisionsprocess. 

I tabellen kan ett tillfredsställande men inte perfekt samband utläsas. 

 

 

Tabell 4, Komposit 

 

Höga faktorladdningar tyder på att delarna i begreppet mäter samma sak. En bra 

faktorladdning är 0,5 och ideala faktorladdningar är 0,70 eller högre. (Hair, 2010) I 

begreppet revisor uppgår en faktorladdning till 0,48, då denna är relativt hög tolkar vi 

 M SA  

Revisor 6,26  0,57 1,00 
      

Information 6,66 0,47 ,28** 1,00 
     

Kommunikation 5,88 0,90 ,18 ,41** 1,00 
    

Kunskap 6,16 0,80 ,22* ,19* ,09 1,00 
   

Språk 6,37 0,61 ,23* ,36** ,51** ,18 1,00 
  

Process 5,03 1,13 ,26** ,20* ,35** ,07 ,24* 1,00 
 

Nöjdhet 4,77 0,91 ,18 ,15 ,38** ,10 ,16 ,63** 1,00 

** p<,01 (2-delad).  

* p<,05 (2-delad). 
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det som att den tillsammans med de övriga delarna i begreppet mäter samma sak. 

Faktorladdningarna i begreppen information och process överstiger 0,5 och mäter 

därmed samma sak. Kommunikation, kunskap och språk har samtliga faktorladdningar 

som uppgår till ideal nivå då de överstiger 0,70, se tabell 5. 

 

Eigen värde (EV) anger variationen som förklaras av en faktor och är signifikant när det 

överstiger 1 (Hair, 2010). EV för begreppen revisor, information, kommunikation, 

kunskap, språk och process varierar mellan 1,39 och 3,02, se tabell 5. Detta innebär att 

respektive begrepp har ett signifikant EV och att variationen kan förklaras till viss del. 

 

Extraherad varians (ExV) visar hur stor andel av variationen som kan förklaras i 

begreppen. ExV som är 25 procent eller högre anses vara bra och variationer som är 49 

procent eller högre är ideala. (Hair, 2010) ExV för revisor är 43,4 procent, detta innebär 

att 43,4 procent av variationen kan förklaras i begreppet revisor. Detta värde är bra då 

det överstiger 25 procent och är nära 49 procent. ExV för begreppen information, 

kommunikation, kunskap, språk och process överstiger 49 procent vilket innebär att 

ExV är idealt. För dessa begrepp kan över 50 procent av variationen förklaras, se tabell 

5. ExV uppgår som högst till 78,07 procent i begreppet kommunikation. Detta är 

mycket högt då större delen av variationen kan förklaras i begreppet kommunikation. 
 

Kompositmedelvärde är medelvärdet för respektive begrepp. För begreppen revisor, 

information, kommunikation, kunskap, språk och process varierar kompositmedelvärdet 

mellan 5,03 och 6,66 av totalt 7,00. För nöjdhet är kompositmedelvärdet 4,77 av 6,00. 

Respektive begrepp har höga medelvärden, se tabell 5, detta indikerar att begreppen är 

viktiga enligt undersökningen. 

4.4.1 Reliabilitet 

Cronbach's alpha används för att bedöma om begreppen är reliabla, måttet är mellan 0 

till 1 (Hair, 1995). Cronbach's alpha ska vara högre än 0,70 för att vara reliabelt (Wang, 

2012). Enligt tabell 5 är Cronbach's alpha för revisionsprocess, information, 

kommunikation och språk högre än 0,70. Cronbach's alpha för revisorn är 0,66, vid 

explorativa syften och nya skalor kan Cronbach's alpha vara reliabelt över 0,60. (Hair, 

1995) Revisor anses därmed vara reliabelt. Kunskap består endast av två variabler, 

Cronbach's alpha kan därför inte användas. Vi kan rapportera en korrelation för den som 

visar att den är hög inbördes (r=,39**), se tabell 3. När Cronbach's alpha är på en 

reliabel nivå indikerar detta att respondenterna har varit konsekventa när de svarat på 

enkätfrågorna (Hair, 2003). 
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Tabell 5, Konformatorisk faktoranalys 

  

 

Faktor-
laddning 

EV 
ExV 
(%) 

Komposit-
medelvärde 

Reliabilitet 
Cronbach 
alpha (α) 

Korrelation 
(r) 

Revisor 
 

2,17 43,40 6,26 α= ,66 

Skapar värde ,68 
   

 

Hittar lösningar ,77 
   

 

Har nödvändig specialistkunskap ,70 
   

 

Är trovärdig ,62 
   

 

Presumtivt upptäcker brister ,48 
   

 

 
    

 

Information 
 

1,99 66,62 5,88 α= ,71 

Rätt ,70 
   

 

Relevant ,78 
   

 

Tidsenlig ,52 
   

 

 
    

 

Kommunikation 
 

2,34 78,03 6,16 α= ,88 

Trevlig ,83 
   

 

Tillmötesgående ,92 
   

 

Förstående ,90 
   

 

 
    

 

Kunskap 
 

1,39 69,57 6,37 r= ,39 

Ha detaljkunskap ,83 
   

 

Anpassar sig efter mina behov ,83 
   

 

 
    

 

Språk 
 

2,16 71,86 5,03 α= ,77 

Tydligt ,90 
   

 

Rättvisande ,72 
   

 

Begripligt ,91 
   

 

 
    

 

Process 
 

3,02 60,42 6,66 α= ,83 

Högt värde ,61 
   

 

Effektiv ,81 
   

 

Utförd på ett tillförlitligt sätt ,84 
   

 

Noggrant upprättad ,82 
   

 

Optimistisk och framåtriktad 
process 

,78 
   

 

 
    

 

Nöjdhet 
    

 

Nöjd med revisionsprocessen NA 
  

4,77  
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4.5 Hypotes 

I modellerna som följer har vi två olika beroendevariabler vilka är underbyggda i 

teorikapitlet. I modell 1-5a har vi stegvist testat de olika begreppen mot den första 

beroendevariabeln, revisionsprocessen. Vi förväntade oss (Modell 1a) att revisorns 

professionella tjänsteutövning skulle ha en relation till upplevt utfall av revisionsprocess 

(H1a). Revisorn definieras som revisorn i sin professionella tjänsteutövning med sin 

specialistkunskap, på ett presumtivt och trovärdigt sätt försöker hitta brister och 

lösningar som skapar värde för intressenterna. Vi kan bekräfta att revisorns 

professionella roll (H1a) har en positiv inverkan på revisionsprocessen (β=,26; p<0,01). 

H1a har således ett stöd som förväntat. I nästa steg (Modell 2a) prövades information i 

modellen. Revisorn i sin professionella tjänsteutövning var fortfarande den oberoende 

variabeln och vi förväntade oss att denna även fortsättningsvis skulle ha en positiv 

relation. Information hade inte en signifikant påverkan på revisionsprocessen. H2a 

kunde således inte bekräftas (β=,14; p>0,10). Det visade sig att information tog kraft av 

variabeln revisor då betavärdet minskade från ,26 till ,22, se tabell 6. Bättre information 

förstärker effekten av revisor i professionell tjänsteutövning eftersom den tar kraft av 

den variabeln. Detta innebär att när information tillförs i modellen får denna en 

dominerande effekt över begreppet revisor. När betavärdet minskar för revisorn innebär 

detta att revisorns påverkan på revisionsprocessen minskar. I nästa modell (Modell 3a) 

förväntade vi oss att kommunikation skulle ha en positiv inverkan på 

revisionsprocessen och att den skulle vara signifikant. Kommunikation har en positiv 

signifikant effekt på revisionsprocessen (β=,31; p<0,01) och således bekräftas denna 

hypotes (H3a). Modellen visar även att kommunikation tar kraft av revisor i sin 

professionella tjänsteutövning eftersom betavärdet minskar från ,22 till ,19. Vi gör 

därför tolkningen att det finns en marginell förstärkande effekt. I nästa modell (Modell 

4a) testades kunskap i modellen. Det finns inget stöd för denna (H4a) eftersom 

relationen är närmast obefintlig och inte signifikant (β =,00; p>0,10). Hypotesen är 

således obekräftad och den har inte en marginell effekt på de föregående variablerna. I 

sista modellen (Modell 5a) testades språk. Det finns inget stöd för H5a då relationen är 

låg och den är inte signifikant (β=,05; p>0,10). Hypotesen kan därmed inte bekräftas 

och den tar endast lite kraft från kommunikation. Totalt sätt i denna modell kan mellan 

6 och 14 procent av variationen i revisionsprocessen förklaras av de oberoende 

variablerna. 

 

 

Tabell 6, Hypotes, revisionsprocess  
 

 Modell 1a Modell 2a Modell 3a Modell 4a Modell 5a 

 β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) 

H1a ,26***(2,71) ,22** (2,23) ,19**(2,07) ,19**(2,03) ,19*(1,97) 

H2a 
 

,14N.S(1,40) ,02N.S(0,16) ,02N.S(0,15) ,01N.S(0,97) 

H3a 
  

,31***(3,17) ,31***(3,16) ,29***(2,68) 

H4a 
   

,00N.S(0,01) -,00N.S(-0,04) 

H5a 
    

,05N.S(0,41) 

R2 
0,06 0,08 0,16 0,16 0,16 

Adj.R2 
0,06 0,07 0,14 0,13 0,12 

F 7,35 4,69 6,75 5,02 4,01 

Sign ,008b ,011c ,000d ,001e ,002f 

*p<,10; **p<,05; ***p<,01, N.S= Inte signifikant 
Revisionsprocess beroendevariabel i samtliga modeller 



 30 

I modell 1-6b ändras beroendevariabeln till nöjdhet. Modell 1b förväntades visa att 

revisorns professionella tjänsteutövning (H1b) har en positiv relation till nöjdhet. Vi kan 

bekräfta att revisorns professionella roll har en positiv inverkan på nöjdhet (β=,18; 

p<0,10). I modell 2b testades information mot nöjdhet (H2b) och förväntningarna var 

att det även fortsättningsvis skulle finnas en positiv inverkan. Detta visar inte en 

signifikant påverkan (β=,10; p>0,10), modellen visar även att information tar kraft från 

revisorn då betavärdet minskar från ,18 till ,15. I nästa modell (Modell 3b) prövades 

kommunikation mot nöjdhet (H3b). Enligt modellen har kommunikation en signifikant 

inverkan på nöjdhet (β=,37; p<0,01) samt tar den kraft från revisorn och information. 

Genom modell 4b prövades om kunskap har någon inverkan på nöjdhet (H4b). I detta 

fall är inverkan låg och inte signifikant (β=,05; p>0,10). Modell 5b förväntades visa om 

språk har positiv inverkan på nöjdhet (H5b). Relationen är obefintlig och inte 

signifikant (β= -,07; p>0,10), modellen indikerar även att språk tar kraft från revisorn. I 

sista modellen (Modell 6b) prövades revisionsprocessen mot nöjdhet (H6b). 

Revisionsprocessen har en signifikant och positiv inverkan på nöjdhet (β=,57; p<0,01). 

Modellen visar även att revisionsprocessen tar kraft från fyra av fem begrepp, till 

exempel minskar kommunikation från ,40 till ,23. H6b indikerar en hög positiv 

inverkan och kan därmed bekräftas. I modell 1-6b kan 2 till 41 procent av variationen i 

nöjdhet förklaras av de oberoende variablerna, se tabell 7. 

 

 

Tabell 7, Hypotes, nöjdhet  
 

 Modell 1b Modell 2b Modell 3b Modell 4b Modell 5b Modell 6b 

 β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) β (t-värde) 

H1b ,18*(16,19) ,15N.S(10,11) ,13N.S(6,58) ,12N.S(5,06) ,13N.S(6,06) ,02N.S(0,21) 

H2b 
 

,10N.S(1,50) -,04N.S(-0,38) -,05N.S(-0,44) -,04N.S(-0,33) -,04N.S(0,47) 

H3b 
  

,37***(15,21) ,37***(15,07) ,40***(13,53) ,23**(10,06) 

H4b 
   

,05N.S(0,50) ,05N.S(0,56) ,06N.S(0,71) 

H5b 
    

-,07N.S(-0,67) -,10N.S(0,42) 

H6b      ,57***(7,41) 

R2 
0,03 0,04 0,16 0,16 0,16 0,44 

Adj.R2 
0,02 0,03 0,13 0,13 0,12 0,41 

F 3,68 2,39 6,46 4,87 3,97 13,14 

Sign ,058b ,096c ,000d ,001e ,003f ,000g 

*p<,10; **p<,05; ***p<,01, N.S= Inte signifikant  
Nöjdhet beroendevariabel i samtliga modeller  

 

4.6 Sammanfattning av Empiri 

Modellen nedan visar en sammanfattning av den empiriska undersökningen. Det är en 

teoretisk modell som består av de oberoende variablerna revisor, information, 

kommunikation, kunskap och språk samt beroendevariablerna process och nöjdhet. 

Respektive begrepp har ett antal faktorladdningar som visar om delarna i begreppet 

mäter samma sak. Eftersom begreppen har relativt höga faktorladdningar gjorde vi 

tolkningen att delarna i samtliga begrepp mäter samma sak. Cronbach's alpha för 

respektive begrepp indikerar att de är reliabla. Revisor är den del i modellen som först 

fördes in och dess relation till beroendevariablerna studerades. Därefter tillfördes de 

fyra faktorerna en efter en och för dessa undersöktes om de hade en förstärkande effekt 

på beroendevariablerna. Slutligen prövades processens relation till nöjdhet. 
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Figur 2, Sammanfattning av empiri 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras sekundärdata från den teoretiska referensramen och 

primärdata från den empiriska undersökningen. Kapitlet avslutas med en syntes. 

5.1 Revisor 

För att värdet med revisionen ska öka för intressenterna är det viktigt att revisorn 

handlar etiskt (Karcher, 1996). Enligt undersökningen anser intressenterna att det är 

viktigt att en revisor skapar värde, vilket kan styrka att en revisor ska vara etisk i sitt 

agerande. Är en person etisk kan denne utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt 

vilket i sin tur skapar värde för intressenterna. För intressenterna i detta examensarbete 

är det även viktigt att revisorer hittar lösningar. Konflikter kan uppkomma under en 

revision vilket kan innebära att tillförlitligheten minskar (Rennie et al., 2010). Det är 

därför viktigt att en revisor kan motverka dessa genom att hitta lösningar och 

kommunicera med intressenten. Inom revision ingår det mycket information (Öhman et 

al., 2006) och det är ett komplext yrke (Karcher, 1996). Det krävs därför att revisorer 

har specialistkunskap vilket styrks av undersökningen. Bristande kunskap hos revisorer 

kan leda till både missförstånd och felaktiga beslut. Revisorer bör uppdatera sina 

kunskaper så att dessa är aktuella vilket kan motverka felaktiga beslut. 

 

Enligt Johansson et al. (2005) måste revisorer följa vissa standarder i sitt arbete. De ska 

även vara opartiska och självständiga vid kontrollerna, då en partisk revisor kan leda till 

att tillförlitligheten minskar. Detta kan motivera att intressenterna anser att revisorns 

trovärdighet är viktig, vilket framgår i undersökningen. Följer inte en revisor de 

standarder som finns minskar revisionens trovärdighet. Revisorer bör kontinuerligt 

intyga för intressenterna att de är trovärdiga. I undersökningen framgår även vikten av 

att revisorer upptäcker brister på ett presumtivt sätt. För att inte revisorn ska bli partisk 

kan det vara fördelaktigt att variera revisor (Hakim & Omri, 2012). Detta kan även 

innebära att brister upptäcks eftersom en annan revisor kan komma med ett nytt 

perspektiv. Även Rennie et al. (2010) belyser att en nära relation mellan revisor och 

intressent kan påverka revisorns förmåga att upptäcka brister. I undersökningen framgår 

det att intressenterna anser att det är viktigt att revisorn skapar värde, hittar lösningar, 

har nödvändig specialistkunskap är trovärdig och presumtivt upptäcker brister då dess 

medelvärde varierar mellan 5,62 och 6,80 av 7,00. Examensarbetet visar även att 

begreppet revisor kan förklaras med dessa faktorer. 

 

En central del i undersökningen var att ta reda på om revisorn har en relation till 

revisionsprocessen. En revisor arbetar med redovisning och revision (Johansson et al., 

2005), vilket innebär att det borde finnas ett samband mellan dessa. Hypotes 1a syftade 

till att undersöka denna relation och vi fann en positiv relation mellan revisorn och 

revisionsprocessen (β=,26; p<0,01). Revisorn har inverkan på revisionsprocessen, detta 

kan bero på att det är revisorn som utför revisionen och kan påverka utfallet av 

revisionen.  

 

Hypotes 1b undersöker om det finns ett positivt samband mellan revisorn och nöjdhet. 

Undersökningen indikerar att det finns ett positivt samband (β=,18; p<0,10) och 

hypotesen kan bekräftas. En revisor måste vara oberoende vid en granskning. Är inte 

revisorn oberoende kan detta påverka till exempel intressenternas beslut då revisionen 

kan bli missledande (Dart, 2011). För att intressenterna ska kunna fatta rätt beslut 

behöver de oberoende information från revisorn. Eftersom besluten förbättras med 
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oberoende information ökar intressenternas nöjdhet. Sammanfattningsvis påverkar 

revisorn intressenternas nöjdhet, vilket kan bero på att revisorn har kontakten med 

intressenten. 

 

Enligt teorier kan oberoende granskning anses vara en fundamental grund vid utförandet 

av revisionen (Bazerman & Moore, 2011; Johansson et al., 2005). I tjänstgöringen 

förväntas revisorn presumtivt upptäcka brister i företaget och ge råd för att undvika att 

problemen uppkommer. Revisorns ursprungliga roll frångås allt mer då rådgivningen får 

större utrymme jämfört med granskningen. På kort sikt kan revisorn jobba presumtivt 

med att upptäcka ett företags brister utan större konsekvenser. Intressenternas nöjdhet 

kan öka om rådgivning får större utrymme. De får då möjlighet till råd om hur 

verksamheten kan förbättras. Detta kan vara speciellt värdefullt för mindre företag som 

inte har samma erfarenhet och kunskap som många stora företag. Enligt Pitt och 

Jeantrout (1994) är det viktigt att beakta kundnöjdheten även på lång sikt då kortsiktiga 

alternativ kan öka förväntningarna i framtiden, vilket kan innebära en minskning av 

nöjdheten. På lång sikt kan rådgivningstjänsterna öka vilket i sin tur kan öka 

konkurrensen för revisionsbyråerna. Det kan även innebära att revisionsbranschens 

betydelse minskar. Med större delen rådgivning kan auktorisationens värde minska då 

detta inte krävs för rådgivning. Detta kan öka konkurrensen för revisorn som då inte 

bara konkurrerar med andra revisorer utan även personer med olika utbildningar och 

erfarenheter. 

5.2 Information 

Enligt Omoteso et al., (2010) ska information vara noggrann, trovärdig och aktuell. 

Intressenterna anser även att det är viktigt att informationen är relevant, då stora 

mängder information kan uppkomma i revisionen. Irrelevant information kan skapa 

svårigheter för intressenterna när de till exempel ska urskilja vilken information som 

bör ligga till grund för besluten. Relevant information kan därmed vara värdegivande 

(Day, 1994). Intressenternas beslut influeras av den information de får av revisorer (Xue 

et al., 2011), det är därför viktigt att informationen som intressenterna tar del av är 

tidsenlig. Inaktuell information kan leda till felaktiga beslut vilket kan påverka 

intressenterna negativt. Information förväntas följa generellt accepterade 

redovisningsstandarder (Bedard et al., 2012), vilket undersökningen kan bekräfta genom 

att den ska vara rätt. Följer inte revisionen redovisningsstandarder kan detta ge fel 

signaler till de parter som påverkas av revisionen. Faktorerna rätt, relevant och tidsenlig 

bildar tillsammans begreppet information då det finns korrelationer mellan dessa 

faktorer. Detta innebär att information kan förklaras som att den ska vara rätt, relevant 

och tidsenlig vilket även stöds av teorin. Enligt undersökningen är 

informationsfaktorerna centrala då medelvärdet för dessa varierar mellan 6,52 och 6,80 

av totalt 7,00. 

 

Information är ett begrepp som förväntas vara kopplad till revisionsprocessen då en stor 

del information utbyts mellan parterna. Hypotes 2a förkastas (β=,14; p>0,10). vilket 

innebär att det inte finns ett samband mellan information och revisionsprocessen. 

Information kan därmed inte användas för att förstärka revisionsprocessen. Tidigare 

studier har påvisat vikten av information inom revision, den kan till exempel användas 

vid beslutsfattande (Omoteso et al., 2010). Detta gör det anmärkningsvärt att 

intressenter anser att information inte har någon större relation till revision. Enligt Gray 

et al. (2011) läser inte alla intressenter revisionsberättelsen. Detta kan vara en förklaring 

till varför informationen inte har något samband med revisionsprocessen. Att 

intressenter inte förväntar sig att all information i revisionen är till exempel relevant då 

revisionsprocessen innefattar mycket information, kan även vara en orsak till varför det 
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inte finns något samband. Även om hypotesen förkastas kan vi utläsa att information 

har en dominant effekt på revisorn. Detta resulterar i att revisorns relation med 

revisionsprocessen försvagas när begreppet information förs in i modellen. Det kan till 

exempel bero på att revisorns specialistkunskap inte blir lika viktig då informationen 

som denne lämnar ut är relevant.  
 

Hypotes 2b syftar till att undersöka om information har en positiv inverkan på nöjdhet. 

Enligt Sparks et al. (1992) är information en viktig del i kundernas nöjdhet. 

Undersökningen visar dock att det inte finns ett signifikant samband mellan dessa 

(β=,10; p>0,10). När information tillförs i modellen blir även revisorns samband med 

revisionsprocessen inte signifikant. Information är även med denna beroendevariabel 

dominant mot revisorn. Revisionsrapporten kan anses dåligt anpassad för respektive 

företag. Genom att tillföra mer information till revisionsrapporten kan denna 

standardisering minska (Gray et al., 2011) och intressenters nöjdhet öka. Detta borde 

innebära att det finns ett samband mellan information och nöjdhet, vilket gör det till en 

intressant upptäckt. En förklaring till varför det inte finns något samband kan vara att 

intressenterna tycker att informationen redan är tidsenlig och ytterligare information 

skulle därför inte öka värdet för intressenterna. 

5.3 Kommunikation 

Examensarbetets respondenter bedömer att det är viktigt att revisorn är trevlig i sin 

kommunikation. Enligt Golen et al. (1997) kan revisorns attityd påverka 

kommunikationen negativt. Det är därför viktigt att revisorn beaktar sitt beteende 

gentemot intressenterna och är trevlig i sitt bemötande. För att en bra kommunikation 

ska kunna upprätthållas är det även viktigt att intressenterna behandlar revisorn på ett 

bra sätt (Herda & Lavelle, 2013). Enligt Golen et al. (1997) kan det förekomma 

olikheter mellan revisorer och intressenter. Att vara tillmötesgående är därför en viktig 

egenskap hos en revisor. En tillmötesgående revisor kan minimera risken för konflikter. 

Revisorn kan med sin kommunikation få intressenten att känna sig värdefull (Golen et 

al., 1997), detta kan revisorn göra genom att vara tillmötesgående. En revisor kan med 

sin kommunikation få respekt och förtroende från intressenten (Golen et al., 1997). 

Även förståelse kan skapas i relationen till intressenterna, vilket är viktigt enligt 

undersökningen. Revisorer kommunicerar med intressenter via revisionsberättelsen 

(Danos et al., 1989), detta innebär att kommunikationen i denna bör vara förståelig. 

Kommunikation kan förklaras genom faktorerna trevlig, tillmötesgående och förstående 

och medelvärdena för dessa är mellan 5,74 och 6,03 av 7,00, vilket indikerar att de är 

betydelsefulla för intressenterna. 

 

Hypotes 3a studerar om kommunikation har en positiv inverkan på revisionsprocessen. I 

undersökningen framgår det att kommunikation har en positiv relation till 

revisionsprocessen (β=,31; p<0,01). Detta stöds även av tidigare studier, till exempel 

framgår det att det finns ett gap i kommunikationen mellan revisorer och intressenter 

som bör minimeras (Jennings et al., 1991). Undersökningen tyder på att 

kommunikationen är viktig under revisionsprocessen det vill säga relationen mellan 

parterna är essentiell. För att upprätthålla relationen är det viktigt att revisorn är 

tillmötesgående för att intressenten ska känna sig uppmärksammad. När kommunikation 

tillförs i modellen minskar revisorns och informationens relation till revisionsprocessen 

eftersom kommunikation är dominerande. Informationens reducering kan bero på att 

tvåvägskommunikation är viktigare för intressenterna än den envägskommunikation 

som sker när revisorn endast informerar. Denna tvåvägskommunikation möjliggör för 

intressenterna att bland annat ställa följdfrågor och på så sätt uppnå samstämmighet. 
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Revisorns försvagning kan ha sin grund i att relationen anses viktigare än att revisorn 

har till exempel specialistkunskap när den utför revisionsprocessen. 

 

I hypotes 3b utreds om kommunikation har en positiv inverkan på nöjdhet. Hypotesen 

bekräftas av den empiriska undersökningen som visar ett signifikant samband mellan 

kommunikation och nöjdhet (β=,37; p<0,01). Den stämmer överens med tidigare teorier 

som bland annat menar att kommunikation kan öka värdet för kunder (Sparks et al., 

1992). Genom kommunikation kan överensstämmelse mellan intressenter och revisor 

skapas (Golen et al., 1997). Detta kan leda till att intressenters nöjdhet ökar och förklara 

varför det finns ett samband. Orsaken till detta samband kan bero på att samstämmighet 

uppnås mellan parterna via kommunikation, vilket gör att intressenter blir nöjda. Är en 

revisor tillmötesgående kan relationen mellan parterna bli mer öppen och på så sätt 

skapas nöjdhet. Även i denna modell minskar revisorns och informationens relation till 

revisionsprocessen när kommunikation tillförs. Detta kan bero på att en 

tvåvägskommunikation är viktigare för intressenterna då de får möjlighet att framföra 

sina åsikter och behov, vilket i sin tur leder till att nöjdheten ökar då revisionen blir 

bättre anpassad till intressenterna. 

 

I både hypotes 3a och 3b minskar informationens betavärde mycket jämfört med andra 

betavärden när kommunikation förs in i modellen. Det är intressant att kommunikation 

har en stor dominerande effekt på många begrepp och speciellt på information som hade 

en förväntad påverkan. En av anledningarna till detta kan vara att intressenterna får ta 

del av så pass mycket information att det blir svårt för de att hantera. Hur 

kommunikationen påverkar revisionsprocessen och nöjdheten är en intressant 

jämförelse. I Hypotes a är kommunikationens betavärde på en jämn nivå (β=,29 till ,31) 

när olika begrepp förs in i modellen. I hypotes b kan det utläsas en större påverkan på 

nöjdhet samt en större variation i betavärdet (β=,23 till ,40). Kommunikation påverkar 

intressenters nöjdhet mer än det påverkar revisionsprocessen. En orsak till detta kan 

vara att kommunikation är nödvändigt i revisionsprocessen. Däremot påverkas inte 

revisionen lika mycket från en viss gräns, utan kommunikationen blir främst ett tillägg 

som ökar intressenternas nöjdhet ytterligare. 
 

En orsak till att revisorns roll förändras kan vara att revisorerna har på ett otydligt sätt 

kommunicerat vad dennes arbetsuppgifter innefattar. Revisorer bör bli bättre på att 

kommunicera vilka positiva effekter de fundamentala arbetsuppgifterna kan innebära. 

Detta kan till exempel vara att legitimiteten ökar, vilket kan vara viktigt i ett företags 

tillväxtfas för att vinna marknadsandelar. Legitimiteten är även viktig för revisorerna då 

deras arbete blir mer trovärdigt vilket gör att de kan få intressenternas förtroende. En 

trovärdig granskning kan göra att intressenternas nöjdhet ökar då de kan lita på 

redovisningen. Företaget kan få en tillförlitlig bild av företaget och aktieägare kan ta 

välgrundade investeringsbeslut. Revisorerna måste även utföra revisionen på ett 

effektivt sätt då det kan vara dåligt med tid samt att intressenterna debiteras för 

arbetskostnaderna. Detta gör att servicen försämras då revisorerna inte har den tid som 

krävs för att kommunicera med intressenterna på ett bra sätt. 

5.4 Kunskap 

Revision är en tjänst som kräver specialistkunskap (Castellacci, 2008; Danos et al., 

1989). Även respondenterna i examensarbetet anser att det är viktigt med detaljkunskap 

bland revisorer. Detaljkunskaperna kan bestå av lagar och seder vilket är grundstenar i 

revisionsprocessen. Har en revisionsbyrå anställda med mycket kunskap kan detta vara 

en konkurrensfördel gentemot andra revisionsbyråer. Enligt undersökningen är det även 

viktigt att revisorer anpassar sig efter behov. Sparks et al. (1992) anser också att det är 
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viktigt att anpassa sig efter behov samt att vara rättvis. När en revisor anpassar sig kan 

intressenternas förväntningar mötas vilket kan minska ett eventuellt förväntningsgap. 

Ett kundperspektiv kan möjliggöra att förväntningarna uppnås. Kunskap förklaras som 

detaljkunskap och att anpassa sig efter behov, dessa faktorer är viktiga enligt 

undersökningen då dess medelvärde är 6,15 respektive 6,18 av 7,00. 

 

Hypotes 4a undersöker relationen mellan kunskap och revisionsprocessen. Revision är 

en tjänst som kräver mycket kunskap (Castellacci, 2008). Genom kunskap kan revisorn 

lättare finna problem med revisionen och relationen till intressenterna kan förbättras 

(Danos et al., 1989). Enligt examensarbetet förkastas denna hypotes (β=,00; p>0,10). 

Intressenterna anser därmed att kunskap inte har någon relation till revisionen och den 

kan därför inte betraktas som en förstärkande faktor. Vid enkätundersökningen framgick 

det att vissa intressenter inte tycker att revisorn ska anpassa sig för mycket efter 

intressenternas behov då detta kan påverka slutresultatet. Detta kan vara en anledning 

till att revisionsprocessen inte har något samband med kunskap. En annan förklaring 

kan vara att intressenterna upplever att revisorerna har tillräcklig kunskap och att 

ytterligare kunskap inte skulle förbättra revisionen. 
 

Enligt Normann och Ramirez (1993) kan kunskapen i ett företag öka kundens värde. 

Genom att förnya kunskapen kan tjänsten som erbjuds förbättras och på så sätt öka 

värdet. Hypotes 4b undersöker relationen mellan kunskap och nöjdhet, denna hypotes 

förkastas (β=,05; p>0,10). Det finns inte en positiv relation mellan kunskap och nöjdhet 

vilket motsäger tidigare studier. Det uteblivna sambandet kan bero på att intressenterna 

inte har tillräcklig kunskap vilket leder till att revisorernas kunskap inte kan förstås. 

Ökar revisorernas detaljkunskap kommer detta inte att öka värdet för intressenterna då 

denna kunskap inte kan tillgodogöras. Det går att utläsa att revisorns och informationens 

relation till nöjdhet minskar i och med att kunskap förs in i modellen. Kunskap är 

därmed dominerande i sin påverkan på nöjdhet. Detta innebär att intressenter 

värdesätter att revisorn har viss kunskap. 

5.5 Språk 

Intressenterna anser att det är centralt att revisorns språk är tydligt. Ett enkelt språk kan 

göra att intressenterna får bättre förståelse för informationen (Church, et al., 2008). 

Genom att anpassa till exempel språk och tonläge kan intressenternas förståelse öka 

(Sparks et al., 1992) och missförstånd motverkas. Om missförstånd elimineras blir 

informationen mer rättvisande, vilket är något som är betydelsefullt enligt intressenter. 

Begriplighet är en annan faktor som intressenter anser är central. Ett förklarande språk 

underlättar intressenternas förståelse för information (Church et al., 2008). Genom att 

orsaken till olika beslut tydliggörs kan missförstånd undvikas. Revisorer bör även 

förtydliga vad intressenter kan förvänta sig av revisionen, detta kan öka intressenternas 

förtroende. Språk förklaras som tydligt, rättvisande och begripligt. Medelvärdet på 

dessa varierar mellan 6,06 och 6,53 av 7,00, vilket indikerar vikten av dessa faktorer. 

 

Hypotes 5a syftar till att undersöka om språk har en positiv inverkan på 

revisionsprocessen. Undersökningen visar att det inte finns någon relation mellan språk 

och revision, hypotesen kan därmed förkastas (β=,05; p>0,10). Enligt Church et al. 

(2008) har språk en relation till revision, då revisorn kan genom att beakta sitt språk 

förbättra revisionen. Den empiriska undersökningen överensstämmer således inte med 

teori från tidigare studier. Inom revision är språket komplicerat och det blir svårt att 

göra det tillräckligt tydligt så att alla kan förstå det. En annan orsak till varför det inte 

finns något samband kan vara att intressenter inte förväntar sig att språket vid revision 

ska vara till exempel begripligt. Vid införandet av språk minskar effekten av 
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kommunikation i revisionen, språk är i detta fall mer dominant än kommunikation. 

Språket kan göra att kommunikationens delar inte blir lika betydande. Ett tydligt språk 

kan göra att revisorn inte behöver vara lika förstående då intressenterna kan uppfatta 

revisorns budskap från början av revisionsprocessen. 
 

Hypotes 5b studerar om språk har en positiv inverkan på nöjdhet. Ur undersökningen 

kan det utläsas att det inte finns någon relation mellan dessa aspekter (β=-,07; p>0,10). 

En tjänsteman som beaktar språket genom att förändra tonläget och bemötandet kan öka 

kundvärdet (Sparks et al., 1992), vilket borde innebära att det finns ett samband mellan 

begreppen. En anledning till att det inte finns något samband kan vara att intressenterna 

anser att de förstår tillräckligt mycket och att ett begripligt språk inte skulle öka 

värdet.  Det kan även utläsas att informationens, revisorns och kommunikationens värde 

ökar när språket förs in i modellen. Detta indikerar bland annat att kommunikationen är 

viktig för intressenternas nöjdhet. Med språk i modellen ökar kommunikationens 

påverkan på nöjdhet. 

5.6 Revisionsprocessen 

Enligt undersökningen anser intressenterna att värde är essentiellt. Revisorn måste 

förhålla sig till vissa regler vid upprättandet av revisionen och kan därmed inte granska 

hela verksamheten (Gold et al., 2012). Värdet kan även öka om revisorn är oberoende 

vid kontrollerna. Årsredovisningen ska följa vissa lagar och enligt Revisorsnämnden 

(u.å) ska det ska framgå i revisionsberättelsen om överträdelser har skett. Intressenterna 

vill att revisionen ska vara utförd på ett tillförlitligt sätt vilket sker när regler följs. Detta 

resulterar även i att revisionsberättelsen blir noggrant upprättad. Likaså anser 

intressenterna att noggrannhet är centralt, även detta uppnås när lagar och seder beaktas. 

Enligt undersökningen kan revision vara en optimistisk och framåtriktad process. För att 

detta ska uppnås bör inte den levererade tjänsten överstiga den förväntade tjänsten, då 

detta långsiktigt kan leda till missnöjdhet (Pitt & Jeantrout, 1994). Revisionsprocessens 

medelvärde varierar mellan 4,53 och 5,56 av 7,00. Detta indikerar att det är relativt 

viktigt för intressenter att processen är värdegivande, effektiv, tillförlitlig, noggrann 

samt optimistisk och framåtriktad. 
 

Den sista hypotesen (6b) behandlar revisionens inverkan på nöjdhet. Enligt Reheul et al. 

(2013) är revision en service och kvalitén måste vara hög. Hög kvalité kan leda till att 

kunderna blir mer nöjda med revisionen. Kunder som är nöjda kan också bli mer lojala 

till revisorn (Reheul et al., 2013), vilket underlättar revisionsprocessen. Hypotesen visar 

på ett starkt positivt samband mellan dessa två begrepp (β=,57; p<0,01). Detta resultat 

överensstämmer med tidigare teoretiska studier. Resultatet kan bero på att 

revisionsprocessen ligger till grund för intressenters beslutsfattande och processen kan 

därför ha stor inverkan på dess nöjdhet. Revisionsprocessens införande i modellen leder 

till att revisorns, kommunikationens och språkets värden blir mindre dominanta 

samtidigt som kunskapens värde ökar. Detta innebär att revisionsprocessen är dominant 

jämfört med de flesta övriga begrepp och har stort inflytande på nöjdhet. När 

revisionsprocessen förs in i modellen sjunker kommunikationens betavärde från ,40 till 

,23. Det viktigaste för intressenterna kan vara att revisionen är upprättad på ett 

tillförlitligt sätt. Det revisorn kommunicerar till intressenterna blir inte lika betydande 

som revisionsprocessen. 
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5.7 Syntes 

Av totalt 11 hypoteser har fem bekräftats. Hypotes 1a och 3a visar signifikanta samband 

och de oberoende variablerna förklarar upp till 14 procent av variationen i 

beroendevariablerna. Även hypotes 1b, 3b och 6b visar signifikanta samband och de 

oberoende variablerna förklarar upp till 41 procent av variationen i beroendevariablerna. 

De bekräftade hypoteserna mot revisionsprocessen det vill säga revisor och 

kommunikation har en positiv effekt på revisionen. En bra kommunikation mellan 

revisor och intressenter är en förstärkande faktor som kan öka revisionens värde. De 

bekräftade hypoteserna mot nöjdhet det vill säga revisor, kommunikation och 

revisionsprocess har en positiv inverkan på nöjdhet. Kommunikation är även här en 

förstärkande faktor. Kommunikationen kan därmed öka intressenternas nöjdhet när det 

kommer till revision. 
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6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION  

Kapitlet inleds med en sammanfattning av examensarbetet slutsatser. Detta följs av en 

diskussion där bland annat sådant som inte framkommit tidigare i rapporten tas upp 

samt examensarbetets begränsningar. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Examensarbetets forskningsfråga är: Vilka förstärkande faktorer kan öka värdet på 

revisionen? Den rimligaste tolkningen är att kommunikation är en förstärkande faktor 

som kan öka intressenternas upplevda värde med revisionen. Revisorerna bör därmed 

vara trevliga, tillmötesgående och förstående för att öka värdet med revisionen. 

Revisorer bör beakta att revision är ett serviceyrke. Genom att vara förstående och 

tillmötesgående kan intressenternas förståelse för revisionen samt nöjdhet öka. Det är 

även viktigt att revisorerna kommunicerar sina fundamentala arbetsuppgifter för att 

undvika missförstånd samt öka legitimiteten.  
 

Revisorn är en social konstruktion och revisorn förväntas på ett oberoende sätt granska 

och kontrollera företag. Revisorn har en relation till revisionsprocessen. Detta är 

grundläggande då revisorn utför granskningen och på så sätt påverkar utfallet. En 

revisor bör därför vara till exempel trovärdig och denne bör finna lösningar på problem 

som kan uppstå för företagen. Resultaten i examensarbetet indikerar även att revisor och 

revisionsprocess har en relation till nöjdhet. Detta innebär att dessa faktorer påverkar 

intressenternas nöjdhet. Det är därför viktigt med tillförlitlighet och att revisorn 

upptäcker brister för att intressenternas nöjdhet ska öka. 
 

Information, språk och kunskap visade inte på något samband med revisionsprocess 

eller nöjdhet. Resultatet innebär att information, språk och kunskap inte är förstärkande 

faktorer enligt examensarbetet. Detta stödjer inte tidigare studier som indikerar att dessa 

faktorer påverkar revisionen. En intressant upptäckt var att information inte hade något 

samband med någon av beroendevariablerna, detta motsvarade inte våra förväntningar 

och säger emot många tidigare studier som belyser vikten av information. 

6.2 Slutdiskussion 

Detta examensarbete ger ett bidrag till främst revisorer som får vägledning för vad de 

ska fokusera på i sin relation med intressenter. Genom att beakta vilka faktorer som kan 

förstärka revisionen är det möjligt att skapa värde till intressenter. Även intressenter kan 

få nytta av detta examensarbete och få en inblick i vad de ska fokusera på i relationen 

till revisorer. 
 

Enkäten innehöll en fråga om revisionen var i behov av förenkling. Svaren på denna 

frågeställning indikerade att viss förenkling av revisionen bör genomföras. Detta gör det 

mer anmärkningsvärt att information, kunskap och språk inte har ett samband med 

revisionsprocessen. En orsak till varför information inte har ett samband med 

revisionsprocessen medan kommunikation har en relation till revisionsprocessen, kan 

vara att intressenter värderar relationen med revisorn högre än information som är 

envägs.  
 

Bättre kommunikation inom revisionsbranschen kan minska ett eventuellt 

förväntningsgap. När förväntningsgapet minskar kommer överensstämmelsen mellan 

den förväntade och den levererade revisionen att öka. Om revisorerna kommunicerar 

mer får intressenterna bättre kunskap om revisionen vilket kan minska förväntningarna. 

Till exempel bör de kommunicera vad deras arbetsuppgifter innefattar. Denna 
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minskning kan i sin tur leda till att intressenternas nöjdhet ökar ytterligare. Vid 

insamlingen av empiri framförde vissa respondenter en del åsikter om revisionen. Ett 

exempel var att revisorer har en komplicerad debitering. På grund av dåliga 

specifikationer vid fakturering var det många respondenter inte visste vad de betalade 

för och de efterfrågade en utförligare debitering. Genom att revisorer kommunicerar 

med intressenter hur de debiterar tjänsten de utför, kan nöjdheten öka då förståelsen för 

tjänsten förbättras.  
 

Enligt tidigare studier fokuserar ekonomiutbildningar på kunskap vilket innebär att 

förmågan att kommunicera inte får utrymme i utbildningen. För att kommunikationen 

ska bli bättre bör ekonomiutbildningar ge mer teoretisk kunskap om kommunikation så 

att blivande revisorer ska få en bra grundkunskap. En bra grundkunskap i 

kommunikation kan öka revisionens värde då relationen med intressenter inledningsvis 

kan bli bättre. 
 

I och med att det blir allt vanligare att revisorer frångår sin ursprungliga roll som 

granskare och övergår till rådgivare kan olika effekter uppstå kort- och långsiktigt. Både 

på kort och lång sikt kan intressenter vara nöjda med att de får rådgivning. Om 

rådgivningen får en allt för stor roll kan nöjdheten minska då granskningen inte är i 

fokus. Revisorers oberoende kan påverkas om de både ger råd och granskar ett företag. 

Det kan vara svårt att vara opartisk och självständig i granskningen om en relation har 

uppstått mellan parterna. Detta kan i sin tur ha en negativ effekt på intressenternas 

beslut, eftersom tillförlitligheten i företagets redovisning kan minska. 

6.2.1 Begränsningar 

Examensarbetet har vissa begränsningar, en av dessa är att undersökningen behandlar 

ett fåtal faktorer som kan förstärka det upplevda värdet när det finns flera möjliga 

faktorer som kan förstärka. En annan begränsning är att studien är en 

surveyundersökning. Detta innebär att respondenterna inte har möjlighet att framföra 

sina synpunkter på samma sätt som vid en intervju. Fördelen är dock att en enkät når ut 

till en bred population samt att datan blir mer lätthanterlig då svaren håller sig till det 

som ska mätas. 

6.3 Vidare forskning 

Examensarbetet undersöker företag i Norrbotten med 1-199 anställda. Ett förslag till 

vidare forskning är därför att undersöka andra delar av Sverige eller företag med mer än 

199 anställda, detta för att se om resultatet skiljer sig från denna undersökning. Det 

finns flera aspekter som kan påverka revisionens värde. Ett alternativ till vidare studier 

kan därför vara att identifiera fler möjliga förstärkande faktorer. Ett annat förslag är att 

undersöka hur kommunikationen kan användas i praktiken för att den ska fungera som 

en förstärkande faktor och vara värdegivande. Till exempel kan kommunikationens 

betydelse för förståelsen av revisionsberättelsen studeras. En utförlig undersökning om 

varför information inte har något samband med revisionsprocessen och nöjdhet är även 

ett intressant ämne att undersöka vidare.  
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