
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Examensarbete, 15 hp, 

 för Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision 

 VT 2022 

 Fakulteten för ekonomi  

  

Revision utifrån ett 
tjänsteperspektiv 
En kvalitativ studie baserad på 
revisonsklienters förväntningar  

 

 

 

Hilma Sjöberg och Emilia Svensson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 



   

Författare  

Hilma Sjöberg och Emilia Svensson 

Titel 

Revision utifrån ett tjänsteperspektiv 

En kvalitativ studie baserad på revisionsklienters förväntningar  

Engelsk titel 

Audit from a service perspective 

A qualitative study based on audit clients’ expectations 

Handledare 

Heléne Tjärnemo 

Bedömande lärare 

Maria Bengtsson 

Examinator 

Maria Bengtsson 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar som revisionsklienter har på 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

“Det är dags att lägga siffernissen i malpåse. Dagens revisor måste ha många fler strängar 

på sin lyra…” (Civilekonomen, 2013).  

 

Revisorns roll är att säkerställa att det reviderade företagets finansiella rapporter är tillförlitliga 

och fullständiga enligt Revisorslagen (SFS 2001:883). Revisorn ska även hjälpa till att förbättra 

rapporternas kvalitet i det reviderade företaget (Carrington, 2014). Genom att revisorn 

säkerställer företagets finansiella rapporter skapar företagets intressenter, som består av 

personer som har intresse i företaget, ett förtroende för revisorn (Budding & Wassenaar, 2020; 

Knechel et al., 2008). Förtroendet för revisorn kan skapa förutsättningar för goda affärer mellan 

det reviderade företaget och dess intressenter (Visma, 2021). Quick (2020) menar att revisorn 

inte bara bidrar med ett förtroende utan även till en finansiell stabilitet i det reviderade företaget. 

Dessa bidrag är väsentliga eftersom revisorn ska verka som en oberoende part som ger en 

professionell bedömning av det reviderade företagets finansiella rapporter. Revisorns 

huvudsakliga uppgift är alltså att bedöma så att rapporterna ger en sann och rättvisande bild av 

det reviderade företaget (Quick, 2020).  

 

Revisionsbranschen har genomgått snabba och betydande förändringar under de senaste 

decennierna. Dessa betydande förändringar inom revisionsbranschen är bland annat att 

kommersialiseringen har ökat och regler inom redovisning och revision har förändrats, vilket 

har påverkat begreppet revisor. Kommersialiseringen framträder genom att revisionsmarknaden 

har minskat till följd av bland annat borttagandet av revisionsplikten som avskaffades år 2010. 

Borttagandet av revisionsplikten har i sin tur bidragit till en ökad konkurrens mellan 

revisionsföretagen i Sverige (Gertsson, 2021). De förändringar som skett inom 

revisionsbranschen har bidragit till att intressenter har olika förväntningar på revisorn och vad 

revisorn har i uppgift att göra (Salehi, 2016; Gertsson, 2021; Petrick & Scherer, 2003). Det är 

dessa olika förväntningar som leder till att ett förväntningsgap kan uppstå (Carrington, 2014; 

Lin & Chen, 2004; Ruhnke & Schmidt, 2014; Porter, 1993; Liggio, 1974; Koh & Woo, 1998). 

Slutsatsen är att ett förväntningsgap kan uppstå på grund av att det finns många intressenter i 

samhället som har olika förväntningar på revisorn (Salehi, 2016). Kingsley (2018) menar att 

gapet mellan vad intressenter förväntar sig av revisorn och vad revisorn själv anser sig ha i 

uppgift att framställa, är som störst just nu. Förväntningsgapet är fortfarande en central roll i 
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revisorns arbete eftersom det är ett komplext begrepp som fortfarande studeras (Kingsley, 

2018).  

 

Revisorn har inte bara ett ansvar gentemot det reviderade företagets intressenter, utan har även 

ett ansvar gentemot revisionsbyråns egna intressenter som består av ägare, kreditgivare, 

anställda, styrelse, leverantörer, företagsledning, stat samt revisionsklienter. Det är nödvändigt 

att samtliga intressenters förväntningar uppfylls av revisorn för att intressenterna ska vara nöjda 

med revisionen. En av revisorns mest väsentliga intressent är revisionsklienten (FAR, 2006).  

 

Som tidigare nämnts har konkurrensen mellan revisionsföretagen ökat och därmed har det blivit 

nödvändigt för revisorn att differentiera sig i form av att erbjuda en tjänst som skapar mervärde 

för revisionsklienten (Gertsson, 2021). Tidigare forskning har visat att revisionsbyråerna 

arbetar hårdare med att skapa mervärde för sina revisionsklienter genom att bygga upp en 

långsiktig relation (de Ruyter & Wetzels, 1999; Gertsson, 2021). Fontaine et al. (2013) menar 

att revisionsklienter är benägna att byta revisionsbyrå när revisionsklienter upplever att revisorn 

inte är tillgänglig eller att revisorn missköter relationen med revisionsklienten. Det är även 

nödvändigt att revisorn upptäcker och rapporterar felaktigheter i de finansiella rapporterna för 

att revisionsklienten ska behålla revisorn (Fontaine et al., 2013). Revision utifrån ett 

tjänsteperspektiv menar på att det är väsentligt att involvera klienten i tjänsteprocessen för att 

få större möjlighet att uppfylla revisionsklientens förväntningar. Ju mer revisorn skräddarsyr 

sin tjänst utifrån revisionsklientens förväntningar, desto mer leder det till en ökad klientnöjdhet 

(Knechel et al., 2020). Enligt Fahy och Jobber (2019) är det dock även väsentligt att överträffa 

revisionsklienternas förväntningar för att klientnöjdheten ska öka ytterligare. Klientnöjdheten 

spelar en betydelsefull roll för att öka klientlojaliteten eftersom klientnöjdheten minskar 

riskerna för att revisionsklienten ska byta revisor (Ismail et al., 2006). Därmed är det 

betydelsefullt att revisorn skapar mervärde för att revisionsklienten inte ska byta revisor 

(Fontaine et al., 2013).   

 

Enligt Carrington (2014) kan revisorn även skapa mervärde för sina revisionsklienter genom 

att utföra rådgivning. Det finns två typer av rådgivning; revisionsrådgivning eller fristående 

rådgivning. Revisionsrådgivningen som revisorn kan utföra har ett nära samband med 

revisionen eftersom rådgivningen har till syfte att förbättra revisionsklientens redovisning. Den 

fristående rådgivningen innebär att revisorn mer agerar som en konsult än en rådgivare. 

Fristående rådgivning är den typ av rådgivning som inte har ett nära samband med själva 
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revisionen (Carrington, 2014). Revisionsarbete kräver ett oberoende förhållningssätt från 

revisorn, samtidigt som arbetet som rådgivare kräver ett engagemang på ett personligt plan samt 

en personlig relation för revisionsklienten (de Ruyter & Wetzels, 1999). För att 

revisionsklienten och revisorn ska fortsätta ha en tillförlitlig relation är det nödvändigt att 

revisorn skapar mervärde för revisionsklienten. Mervärdet från revisorn leder till att 

klientlojaliteten kan fortsätta upprätthållas (Levinthal & Fichman, 1988; Fontaine et al., 2013).  

 

1.2. Problematisering 

Revisionsklienten är en väsentlig intressent som revisorn bör ta hänsyn till och tillfredsställa 

(FAR, 2006). Det har tidigare forskats om förväntningar som revisionsklienter har på revisorn 

(Burke & Jarratt 2004; Gooderham et al., 2004; Ismail et al., 2006). Burke och Jarratt (2004) 

samt Gooderham et al. (2004) undersökte vilka förväntningar som chefer har på revisorn när 

det kommer till bedömning om information samt fristående rådgivning från revisorn. Burke och 

Jarratt (2004) använde sig av intervjuer för att samla in data samtidigt som Gooderham et al. 

(2004) använde intervjuer. Forskningen undersökte även hur företag ställer sig till att byta 

revisor när de känner missnöje med revisorns fristående rådgivning (Gooderham et al., 2004). 

Forskningen har visat att det finns ett förväntningsgap mellan revisionsklient och revisor när 

det kommer till den fristående rådgivningen från revisorn, eftersom en del revisionsklienter ser 

revisorn mer som en rådgivare än en granskare (Burke & Jarratt, 2004; Gooderham et al., 

2004).  

 

Ismail et al. (2006) har undersökt förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänstens 

kvalitet. Forskningen studerade även sambandet mellan förväntningar på revisionstjänstens 

kvalitet, klientnöjdhet och klientlojalitet till revisionsföretaget. Det var antingen chefer för 

ekonomiavdelningen eller chefer för revisions- och redovisningsavdelningen som deltog i 

forskningen. Resultatet av studien visade att det finns ett förväntningsgap mellan 

respondenternas förväntningar om hur revisionstjänsten ska utföras och uppfattningar om 

tjänstekvalitet som tillhandahålls från revisorn. Klientnöjdhet spelar en väsentlig roll för att öka 

klientlojaliteten för att revisionsklienten inte ska byta revisor. Avslutningsvis visade studien att 

klientnöjdhet speglar förhållandet mellan revisionens kvalitet och klientlojalitet (Ismail et al., 

2006).   
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Tidigare forskning har inriktat sig på förväntningar som revisionsklienter har på revisorns 

arbete. Forskningen har inte haft fokus på relationen mellan revisionsklient och revisor, utan 

betydelsen av relationen mellan parterna har mynnat ut i resultaten av forskningen (Burke & 

Jarratt 2004; Gooderham et al., 2004). Tidigare studier har betonat att det krävs vidare forskning 

på förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten för att undersöka om det finns 

ett samband mellan klientnöjdhet och klientlojalitet i fler länder (Ismail et al., 2006). Quick 

(2020) menar att det gjorts omfattande forskning om revisionsklienters förväntningar på 

revisionstjänsten i utvecklingsländer men att det fortfarande finns en avsaknad i forskning om 

förväntningsgapet i kontinentaleuropeiska länder. Det finns därmed en kunskapslucka i 

forskningen om förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten i Sverige som är i 

behov av att undersökas. 

 

Revision kan ses utifrån ett tjänsteperspektiv eftersom revisionstjänstens betydelsefulla kvalitet 

uppnås genom att revisorn bland annat tar hänsyn till revisionsklientens kvalitetsmål. 

Tjänsterelationen kännetecknas genom en nära relation mellan revisionsklienten och revisorn 

(Knechel et al., 2020). Relationen mellan revisionsklient och revisor har studerats sedan 1980-

talet (Levinthal & Fichman, 1988). Vi har uppmärksammat att det inte finns någon forskning 

om revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten utifrån tjänsteperspektivet som en 

teoretisk utgångspunkt. Vi anser att det är intressant och väsentligt att utforska relationen mellan 

revisionsklienten och revisorn för att undersöka revisionsklienters förväntningar på 

revisionstjänsten eftersom relationen mellan parterna är nödvändig för att revisorn ska 

upprätthålla en god klientlojalitet (Knechel et al., 2020). Därmed kommer denna studie fördjupa 

sig i relationen mellan revisionsklient och revisor ur ett tjänsteperspektiv för att öka förståelsen 

för revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten. Genom att studera revisionsklientens 

förväntningar på revisionstjänsten ska denna studie även undersöka om ett möjligt 

förväntningsgap föreligger. Tidigare forskning har använt sig av enkäter när det kommer till att 

undersöka förväntningar på revisionstjänsten (Ismail et al., 2006; Gooderham et al., 2004). 

Därmed kommer denna studie att samla in data genom intervjuer för att komplettera 

forskningen med nya perspektiv på ämnet.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förväntningar som revisionsklienter i Sverige 

har på revisionstjänsten. Med hjälp av förväntningarna ska denna studie undersöka om det 

föreligger ett förväntningsgap mellan revisionsklient och revisor i Sverige.  
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1.4. Problemformuleringar 

• Vilka förväntningar har revisionsklienten på revisionstjänsten i Sverige? 

• Hur uppfattar revisionsklienten relationen med revisorn i Sverige? 

 

1.5. Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka medelstora företag inom tillverkningsbranschen 

i Sverige.  

 

1.6. Disposition 
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2. Institutionalia 

I detta kapitel presenteras revisorns roll i samhället enligt den lagstiftning som finns i Sverige, 

som är relevant för att få en förståelse för revisorns arbete samt huvudsakliga uppgift. Därefter 

presenteras även ett avsnitt om revisorns oberoende för att få en ökad förståelse om revisorns 

roll vid rådgivning. Slutligen redogörs för vilka företag som har krav på att ha revisor enligt 

lag.  

 

2.1. Revisorns roll 

FAR (u.å) beskriver en revisor som ett granskande organ för ett företag. Revisorn reviderar ett 

företags redovisning och förvaltning samt bedömer att dessa tillsammans ger en rättvisande bild 

av företagets resultat och ställning. Utifrån företagets finansiella information ska revisorn även 

granska att det reviderade företaget följer lagar och regler. Enligt Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) 42 § är revisorn skyldig att vidta åtgärder om revisorn anser att det kan förekomma 

misstankar om brott i det reviderade företaget. Dock menar Revisorsinspektionen (u.å) att 

revisorn inte har en skyldighet att efterforska brott i det reviderade företaget, utan har enbart en 

anmälningsplikt om revisorn anser att det finns misstankar om något brott har begåtts. Enligt 

Revisorslagen (SFS 2001:883) 21 b § får en revisor tillhandahålla ett företag och dess moder- 

och dotterbolag; upprättande av deklaration, identifiering av offentliga bidrag och 

skatteincitament, stöd vid skattekontroll, beräkning av skatt, skatterådgivning samt värdering. 

Revisorn får ge råd utifrån det som iakttas när revisionen utförs. Revisorn kan därmed ge 

rådgivning som berör rutiner samt ekonomiska frågor som syftar till att förbättra företagets 

redovisning (FAR, u.å). Revisorn kan både utföra revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning. Revisionsrådgivning innebär att revisorn har en skyldighet att ge råd och anmärka 

på iakttagelser som revisorn gjort under granskningsuppdraget. Revisionsrådgivningen är strikt 

styrt av lagbestämmelser som revisorn är skyldig att följa. Denna typ av rådgivning har ett 

naturligt samband med revisionsverksamheten eftersom revisionsrådgivningen har till syfte att 

förbättra revisionsklientens redovisning (FAR, 2006). Revisorn kan även ge råd utöver 

revisionsrådgivningen som kallas för fristående rådgivning. Den fristående rådgivningen har 

inte ett nära samband med granskningsuppdraget (SOU 1999:443).  

 

FAR (u.å) beskriver att revisorn även skapar trygghet och trovärdighet både internt i det 

reviderade företaget och externt. Internt ska revisorn bistå företaget med granskning och 

rådgivning för att kontrollera riskerna inom företaget. Externt bidrar revisorn med den mest 
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nödvändiga kvaliteten gentemot tredje part genom att potentiella intressenter tar del av 

företagets finansiella rapporter som revisorn granskat och godkänt. Revisionen som revisorn 

utför kan ses som en kvalitetsstämpel mot tredje part. Kvalitetsstämpeln är en av anledningarna 

till att företag, myndigheter och andra organisationer anlitar revisorn som bidrar till en ökad 

trovärdighet. Därmed bidrar revisorn till att påverka intressenters val att investera, låna eller 

liknande i företaget (FAR, u.å).   

 

Denna studie ska undersöka revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten för att därefter 

analysera om det föreligger ett förväntningsgap. Därmed är det väsentligt att förstå vad revisorn 

ska göra och inte göra inom revisionsarbetet för att kunna förstå om revisionsklienternas 

förväntningar bidrar till att det föreligger ett förväntningsgap.  

 

2.2. Revisorns oberoende 

Tidningen Balans (u.å) redogör för att en revisor ska vara oberoende gentemot revisionsklienten 

och dess intressenter. Oberoendet syftar till att revisorns arbete ska utföras opartiskt, 

självständigt samt med objektivitet. Oberoendet framhävs i Revisorslagen (SFS 2001:883) 20 

§ som säger att revisorn ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 

objektiv i sina ställningstaganden. Därmed ska revisionsverksamheten organiseras på ett sådant 

sätt att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. Revisorn ska även 

utvärdera hur oberoendet kan uppfattas av omgivningen. En del av rapporterna som revisorn 

granskar är beslutsunderlag för intressenters affärsmässiga beslut och därmed är revisorns 

opartiskhet och självständighet extra betydelsefulla. Även om rådgivning får tillhandahållas 

inom vissa områden måste revisorn vara noga att revisorns opartiskhet och självständighet inte 

riskeras att misskötas (Tidningen Balans, u.å).  

 

2.3.  Krav på revisor 

I Sverige måste alla aktiebolag som överstiger en viss storlek anlita en revisor enligt lag. Enligt 

Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 1 § måste aktiebolag ha revisor om två av nedanstående 

villkor är uppfyllda inom ett av de två senaste räkenskapsåren; 

-      Medelantalet anställda uppgick till mer än 3 anställda 

-      Bolagets redovisade balansomslutning uppgick till mer än 1,5 miljoner kronor 

-      Bolagets redovisade nettoomsättning uppgick till mer än 3 miljoner kronor 
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3. Teoretisk referensram 

Syftet med denna studie är att undersöka revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten. 

Inledningsvis presenteras ett avsnitt om revision utifrån tjänsteperspektivet samt förväntningar 

utifrån Kanomodellen. Utifrån syftet är det således relevant att presentera förväntningsgapet 

som kan föreligga mellan revisionsklient och revisor. 

 

3.1. Tjänsteperspektivet 

Enligt Knechel et al. (2020) är klientens deltagande i produktionsprocessen en väsentlig 

utgångspunkt för ekonomiska tjänster. Revision kan ses utifrån ett tjänsteperspektiv eftersom 

revisorn skapar en likartad process där betydelsefull kvalitet uppnås genom att revisorn tar 

hänsyn till standarder, förordningar, oberoendet samt revisionsklientens kvalitetsmål. Revision 

är en professionell tjänst i form av att revisorn förmedlar sin kunskap och expertis till 

revisionsklienten (Gertsson, 2021). Enligt Knechel et al. (2020) kännetecknas en tjänsterelation 

genom nära samarbete mellan framställaren, i detta fall revisorn, och mottagaren av tjänsten, 

som i detta fall är revisionsklienten. Samarbetet är den mest väsentliga inom en tjänsterelation 

eftersom revisorn som levererar tjänsten inte kan ge revisionsklienten maximal nytta utan 

revisionsklientens åsikter. Därmed krävs kontinuerlig kontakt mellan revisionsklienten och 

revisorn för att upprätthålla en god klientlojalitet. Dock menar en del revisionsklienter att den 

när relationen kan hota revisorns oberoende och därmed kvaliteten på revisionen (Knechel et 

al., 2020; Duff, 2004).  

 

Samarbetet mellan revisionsklienten och revisorn skapar mervärde genom att ta nytta av båda 

parters kunskap och resurser (Knechel et al., 2020). Revisorn ska förmedla sin kunskap för att 

revisionsklienten ska känna tillit och förtroende till revisorn (Duff, 2004). I tjänsterelationen 

blir revisionsklienten en aktiv deltagare genom hela processen. Båda parter bestämmer vilka 

behov tjänsten ska uppfylla och det är här kvaliteten i tjänsten tar form (Knechel et al., 2020). 

Specifikt är professionella tjänster naturligt kopplade till revisionsklientens särskilda 

egenskaper och behov. En tjänstebaserad relation mellan revisionsklient och revisor skulle leda 

till en mer kontinuerlig och samverkande relation som i slutändan leder till mervärde för båda 

parter (Knechel et al., 2020).  

 

En tjänst innebär en process som involverar klienten. Revisorn genererar säkerhet till följd av 

att ingen tjänst inom revision är den andra lik eftersom olika revisionsklienter skiljer sig i 
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omfattning samt hur tidskrävande respektive revisionsuppdrag är. Ett argument för att revision 

ska ses som en tjänst är att ju mer revisorn involverar revisionsklienten och andra intressenter 

inom företaget, desto mer bör revisionen karakteriseras som en tjänst. Kvaliteten på 

kommunikationen mellan revisionsklienten och revisorn är det grundläggande skälet till 

samarbete. Ju mindre revisionsklienten är åtskild från revisionsprocessen, desto mer kan 

revisorn uppfylla revisionsklientens förväntningar (Knechel et al., 2020).  

  

Det finns olika nivåer av samarbete som kan uppstå inom en tjänsterelation. Levinthal och 

Fichman (1988) menar att relationen mellan revisionsklient och revisor är av relationsbaserad 

karaktär eftersom relationen kännetecknas som långvarig och grundar sig på kommunikation, 

samarbete och tillit. Till en början kännetecknas relationen av att revisionsklienten har en viss 

skepsis mot revisorn, som sedan kan komma att minska ju mer relationen och samarbetet mellan 

parterna utvecklas och förbättras (Levinthal & Fichman, 1988). Det finns en del tjänster som 

utförs av leverantören utan någon påverkan från mottagaren, samtidigt som det även finns typer 

av tjänster där mottagaren emellanåt påverkar leverantören. Revision klassificeras som den 

sistnämnda tjänsterelationen. Revisorn framför sin expertis inom redovisning, revision och 

skatterådgivning samtidigt som revisionsklienten tillhandahåller information om verksamheten 

som revisorn är i behov av för uppdraget. Revisorn skräddarsyr sin tjänst utifrån 

revisionsklientens åsikter och behov, vilket leder till en ökad klientlojalitet eftersom 

revisionsklienten uppfattar revisorn som lyhörd utifrån deras åsikter och behov (Knechel et al., 

2020; Duff, 2004).  

 

3.1.1. Kanomodellen 

Enligt Fahy och Jobber (2019) skapar revisionsklienten förväntningar på revisorn utifrån 

revisionsklientens erfarenheter samt andra personers åsikter. Idag räcker det inte att revisorn 

endast anpassar sig utifrån revisionsklientens prestationer och förväntningar, utan 

förväntningarna måste även överträffas så att revisionsklienten blir positivt överraskad samt för 

att öka klientnöjdheten. Klientnöjdheten spelar en väsentlig roll för att öka klientlojaliteten 

eftersom klientnöjdheten minskar riskerna för att revisionsklienten ska byta revisor (Ismail et 

al., 2006). Kanomodellen (figur 1) hjälper till att förstå begreppet klientnöjdhet. Modellen 

särskiljer egenskaper som orsakar missnöje, tillfredsställelse och glädje utifrån tjänster. 

Egenskaperna som ligger till grund för modellen är: allmänna förväntningar, uttalade 

förväntningar och outtalade förväntningar. Allmänna förväntningar är egenskaper som måste 
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finnas i en tjänst. Revisionsklienten upplever irritation och missnöje vid brist på egenskaper 

inom de allmänna förväntningarna, men närvaron av egenskaperna leder endast till 

klientnöjdhet på en neutral nivå. Uttalade förväntningar innefattar egenskaper som leder till att 

revisionsklientens tillfredsställelse blir mer positivt vid närvarande av egenskaperna (Fahy & 

Jobber, 2019).  De uttalade förväntningarna innefattar önskemål som revisionsklienten har på 

revisionstjänsten. När dessa förväntningar inte uppfylls uppmärksammar revisionsklienten det 

och vet tydligt vad som gått fel i revisorns arbete (Ojasalo, 2001). Outtalade förväntningar är 

oväntade egenskaper som överraskar revisionsklienten. Uteblivande av dessa egenskaper 

orsakar inte missnöje, men förekomst av egenskaperna gläder revisionsklienten (Fahy & 

Jobber, 2019). 

Figur 1 

Kanomodellen 

 
 
Kommentar: Baserad på Fahy och Jobber (2019, s. 7) 
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3.2. Olika revisionsförväntningsgap  

Ett företags olika intressenter tenderar att förvänta sig mer av revisorn än vad revisorn 

tillhandahåller enligt lagar och standarder (Salehi, 2016; Liggio, 1974; Koh & Woo, 1998; Lin 

& Chen, 2004; Porter, 1993; Liggio, 1974). Förväntningarna på revisorn jämfört med vad 

revisorn levererar benämns som revisionsförväntningsgapet. Gapet uppstår även till följd av att 

revisionsbranschen inte är tydlig med vad revisorn ska utföra i det reviderade företaget 

(Carrington, 2014). Orsaker till att gapet uppstår kan även vara att revisionsklienter har svårt 

att bedöma revisorns uppgifter och brister som kan finnas i revisorns arbete (Ruhnke & 

Schmidt, 2014). Denna studie ska med hjälp av teorin om förväntningsgap undersöka om 

revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten kan bidra till att ett 

revisionsförväntningsgap uppstår. I denna studie kommer två olika sorters 

revisionsförväntningsgap att presenteras; revisionstjänstegapet samt kunskapsgapet. Inom 

revisionstjänstegapet berörs revisionsklienters förväntningar respektive upplevelser om 

kvaliteten på revisionen. Kunskapsgapet innebär vad intressenter tror att revisorn gör jämfört 

med vad revisorn faktiskt levererar (Duff, 2004; ACCA, 2019).  

 

3.2.1. Revisionstjänstegapet 

Duff (2004) har utvecklat en modell som består av flera förväntningsgap. I denna modell är det 

ett av dessa gap som är speciellt relevant för denna studie, nämligen gapet mellan 

revisionsklienter förväntningar och upplevelser av revisionstjänsten. I figur 2 har ett gap från 

Duffs (2004) modell, som är relevant för denna studie, utvecklats till en mindre figur där gapet 

benämns som revisionstjänstegapet. Gapet i figur 2 består av revisionsklientens förväntningar 

på revisionstjänsten jämfört med den upplevda revisionstjänsten. Enligt figur 2 påverkas 

revisionsklientens förväntningar av kommunikation med andra parter, revisionsklientens behov 

samt revisionsklientens tidigare erfarenheter. Revisionsklientens förväntningar påverkas även 

av extern kommunikation från revisorn. Kommunikationen med andra parter påverkar 

revisionsklientens förväntningar genom vad revisionsklienten hör från andra parter samtidigt 

som revisionsklientens behov syftar till personliga egenskaper och förutsättningar. Tidigare 

erfarenheter eller kontakter som revisionsklienten haft med liknande organisationer kan även 

påverka revisionsklientens förväntningar. Extern kommunikation syftar till direkt eller indirekt 

information som förmedlas från revisorn. Det är dessa tre faktorer som kan bidra till att en 

revisionsklient får förväntningar på revisionstjänsten som inte motsvarar den faktiska upplevda 

revisionstjänsten (Duff, 2004).  
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Figur 2 

Revisionstjänstegapet 

 
Kommentar: Baserad på Duff (2004, s. 53) 

 

3.2.2. Kunskapsgapet 

Enligt ACCA (2019) är den vanligaste definitionen av revisionsförväntningsgapet skillnaden 

mellan vad intressenter förväntar sig av revisionsyrket och vad revisionsyrket faktiskt 

tillhandahåller. ACCA (2019) menar att det finns tre förväntningsgap inom 

revisionsförväntningsgapet; kunskapsgapet, prestationsgapet och utvecklingsgapet1.  Figur 3 

beskriver hur de tre olika gapen tillsammans bidrar och formar revisionsförväntningsgapet. 

 

Enligt ACCA (2019) är kunskapsgapet skillnaden i vad intressenter tror att revisorn gör jämfört 

med vad revisorn faktiskt levererar. Kunskapsgapet medför att revisionsklienten kan missförstå 

vad revisorns arbete är genom att ha fel förväntningar på revisorns arbete. Dessa felaktiga 

 

 
1 Prestationsgapet syftar till när revisorn inte gör vad standarder och lagar kräver. Gapet kan bero på svårigheten 

och omfattningen i en del standarder eller skillnader i tolkningar av standarder. Utvecklingsgapet fokuserar på att 

täcka upp områden av revision som är i behov av utveckling. Dessa två gap ska inte beröras i denna studie 

eftersom gapen inte endast innefattar vad intressenter uppfattar om revisorns arbete (ACCA, 2019). 
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förväntningar kan bland annat avse att revisorn ska förhindra företagsmisslyckande eller 

revisorns skyldighet att ge lagstadgad rådgivning till revisionsklienten. Ofta förknippas 

kunskapsgapet med att revisionsklientens bristande förståelse för revisorns arbete är grunden 

till gapet (ACCA, 2019). Dessa tre gap förklarades utifrån förväntningsgap mellan 

intressenterna och revisorn. I denna studie ska kunskapsgapet i stället sättas i perspektiv med 

relationen som studien avser undersöka; mellan revisionsklienten och revisorn.  

 

Figur 3 

Revisionsförväntningsgapet 

 
Kommentar: Baserad på ACCA (2019, s. 9)  

  

3.3. Konceptuellt ramverk  

I detta avsnitt presenteras teorin och perspektivets relevans från den tidigare presenterade 

teoretiska referensramen för att förklara deras relevans för denna studies syfte. För att 

undersöka revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten har denna studie utgångspunkt 

i ett konceptuellt ramverk (figur 4). Det konceptuella ramverket baseras på Duffs (2004) 

modeller som beskriver olika faktorer som påverkar både revisionens tekniska kvalitet samt 

revisionens tjänstekvalitet. Det konceptuella ramverket har i stället utformats i ett mindre 

format utifrån denna studies syfte (figur 4). Enligt figur 4 påverkas revisionstjänsten av fem 

faktorer; relationen mellan revisionsklienten och revisorn, revisorns kunskap, revisorns ansvar, 

revisorns lyhördhet samt den fristående rådgivningen. Alla dessa fem faktorer som påverkar 

revisionstjänsten har revisionsklienten olika förväntningar på. Det är dessa förväntningar som 

denna studie avser att undersöka. Om dessa förväntningar inte uppfylls kan det möjligen 

föreligga ett förväntningsgap mellan revisionsklienten och revisorn. Hur väl den erhållna 

revisionstjänsten uppfyller revisionsklientens förväntningar påverkar klientnöjdheten och 



  

 

14 

klientlojaliteten. Om revisionsklientens förväntningar inte tillfredsställs kan det leda till att 

revisionsklienten blir missnöjd och därmed byter revisor (Fontaine et al., 2013). Därmed 

kommer denna studie med hjälp av lagar och teorier om förväntningsgapet undersöka om 

revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten bidrar till det föreligger ett 

förväntningsgap.  

Studien utgår från tjänsteperspektivet som förklarar att revision kan ses som en tjänst eftersom 

det krävs en nära relation mellan revisionsklienten och revisorn (Knechel et al., 2020). 

Relationen mellan revisionsklienten och revisorn är en faktor som påverkar revisionstjänsten 

som i sin tur påverkar revisionsklientens förväntningar. För att få en ökad förståelse om 

revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten är det väsentligt att undersöka relationen 

mellan revisionsklienten och revisorn (figur 4). Tjänsteperspektivet utgår från att en god 

kvalitet på revisionstjänsten upprätthålls genom en kontinuerlig kontakt mellan 

revisionsklienten och revisorn (Carrington, 2014; Knechel et al., 2020). Med hjälp av 

tjänsteperspektivet kommer studien bidra till en djupare förståelse för vilka revisionsklienters 

förväntningar är på revisionstjänster. Revisorns kunskap är också en faktor som påverkar 

revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten (figur 4). Enligt Duff (2004) ska revisorn 

förmedla sin kunskap för att revisionsklienten ska känna tillit och förtroende till revisorn. 

Revisorns ansvar påverkar revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten. Det 

lagstadgade ansvaret revisorn har innebär granskningen samt revisionsrådgivningen som 

revisorn är skyldig att ge till revisionsklienten enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 21 b §, som 

beskrivits i institutionalian. Hur revisionsklienten uppfattar revisorns lyhördhet påverkar 

förväntningar på revisionstjänsten (figur 4). Om revisionsklienten uppfattar revisorn som 

lyhörd utifrån deras förväntningar ökar klientlojaliteten (Knechel et al., 2020; Duff, 2004). Den 

fristående rådgivningen påverkar också revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten 

enligt figur 4. Den fristående rådgivningen är råd som revisorn kan ge utöver den lagstadgade 

revisionen (SOU 1999:443). Revisorn behöver alltså inte utföra fristående rådgivning, men om 

revisorn utför denna typ av rådgivning skapas mervärde för revisionsklienten. Genom att 

revisorn skapar mervärde kan revisionsklientens klientnöjdhet öka vilket även kan leda till att 

klientlojaliteten ökar.  

För att få en ökad förståelse av vad revisionsklienter förväntar sig av revisionstjänsten ska de 

fem faktorerna som påverkar förväntningarna undersökas. Med hjälp av dessa fem faktorer kan 

denna studie undersöka ifall ett möjligt förväntningsgap föreligger mellan revisionsklienten och 
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revisionstjänsten som revisorn levererar. Om revisionsklienternas förväntningar inte uppfylls 

kan därmed klientnöjdheten minska. Om klientnöjdheten minskas allt för mycket kan det leda 

till att klientlojaliteten rubbas mellan revisionsklienten och revisorn. Att klientnöjdheten 

minskas kan möjligen förklaras i att revisionsklienten har felaktiga förväntningar på 

revisionstjänsten. Om revisionsklienten har felaktiga förväntningar kan ett möjligt 

förväntningsgap föreligga. Kanomodellen (figur 1) kommer således att vara till hjälp för att 

kunna undersöka vilka förväntningar av allmänna förväntningar, uttalade förväntningar samt 

outtalade förväntningar det är som uppfylls respektive inte uppfylls enligt revisionsklientens 

förväntningar. Därmed kommer studien kunna dra slutsatser om revisionsklientens 

förväntningar inte uppfylls, för att undersöka om det förekommer ett förväntningsgap. Därmed 

ska denna studie analysera utifrån de fem olika faktorer som påverkar revisionstjänsten och 

därmed påverkar revisionsklientens förväntningar (figur 4). Hur revisionsklienternas 

förväntningar är utformade påverkar klientnöjdheten och därmed klientlojaliteten. Studien ska 

därför undersöka faktorerna utifrån figur 4 för att kunna besvara studiens syfte som är vilka 

förväntningar revisionsklienter har på revisionstjänsten.  

 

Figur 4 

Konceptuellt ramverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kommentar: Baserad Duff (2004, s. 77) 
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4. Metod 

Detta kapitel omfattar och beskriver studiens vetenskapliga metod. Inledningsvis presenteras 

studiens forskningsstrategi. Vidare beskrivs vilken forskningsansats och forskningsmetod som 

studien använt. Därefter motiveras studiens datainsamlingsmetod som omfattar studiens 

litteratursökning, val av företag och intervjupersoner, kvalitativa intervjuer, bearbetning och 

analys av det empiriska materialet samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis 

presenteras vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till under studiens utformning.  

 

4.1. Forskningsstrategi  

Enligt Denscombe (2018) finns det ingen rak väg till god forskning eftersom det alltid finns 

många olika valmöjligheter och alternativ under forskningsprocessen. Med tanke på att det 

finns många valmöjligheter och alternativ leder det till att forskare måste fatta beslut, göra 

bedömningar samt använda sitt omdöme under hela forskningsprocessen för att uppnå 

framgång med studien. Denna studie har undersökt förväntningar som revisionsklienter i 

Sverige har på revisionstjänsten samt undersökt om dessa förväntningar bidrog till att ett 

förväntningsgap föreligger mellan revisionsklient och revisor. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka revisionsklienters förväntningar var vårt fokus att få detaljrika och djupa svar från 

revisionsklienterna. En kvalitativ forskningsmetod var lämplig utifrån studiens syfte eftersom 

en kvalitativ forskningsmetod fokuserar på hur individer uppfattar och tolkar verkligheten 

(Bryman & Bell, 2017). Mot bakgrund av beskrivningen av kvalitativ forskningsmetod har 

denna studie valt att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Denscombe (2018) 

menar att intervjuer används när komplexa frågor ska studeras där det krävs en mer ingående 

förståelse för människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Utifrån studiens syfte 

är det därmed lämpligt att använda en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer då det 

kan bidra till en djupare förståelse kring revisionsklienternas förväntningar på revisionstjänsten. 

4.2. Forskningsansats 

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av sju djupintervjuer med revisionsklienter i 

form av medelstora företag2 i Sverige. Denna studie har valt att fokusera på medelstora företag 

eftersom vi uppmärksammat en avsaknad av forskning där.  Enligt ekonomifakta (u.å) består 

 

 
2 Medelstora företag utgörs av företag som har mellan 50 och 250 anställda samt en årsomsättning mellan 10 

miljoner och 50 miljoner euro eller en balansomslutning mellan 10 miljoner och 43 miljoner euro per år 

(Ekonomifakta, u.å). 
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99,9% av Sveriges företag av små och medelstora företag (SME) vilket innebär att det endast 

är 0,1% av alla företag i Sverige som anses vara stora. Av dessa 99,9% utgörs både små företag 

respektive medelstora företag och därför är det väsentligt att undersöka båda företagens 

förväntningar eftersom de utgör majoriteten av revisorernas klienter. I medelstora företag finns 

en stor variation i antalet anställda samt omsättning och balansomslutning, vilket medför att vi 

inte går att förutse om medelstora företag har samma förväntningar på revisorn som antingen 

små eller stora företag. Medelstora respektive stora företag utgör sådana bolag som har krav på 

att ha revisor enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 1 §. En del företag som 

klassificeras som små kan hamna inom ramen för att avstå från att ha revisor enligt 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 1 §. Det kan därför inte förutses att medelstora företag 

har liknande förväntningar som små respektive stora företag har på revisorn på grund av att det 

föreligger krav på revision. Därmed finns det en kunskapslucka i forskningen om svenska 

medelstora företags förväntningar på revisionstjänsten som var i behov att undersökas.  

I denna studie har det empiriska underlaget och teorierna haft väsentliga betydelser. Teorierna 

och perspektiven har funnits till hjälp för att öka förståelsen för studiens syfte. Teorierna samt 

det insamlade empiriska materialet i form av intervjuer har varit till stor hjälp för att kunna 

besvara vilka förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. En abduktiv 

analysstrategi har använts eftersom teorierna och det empiriska materialet varit ett stort stöd i 

denna studie genom att ha bidragit till en djupare förståelse om syftet (Lind, 2019). Både den 

teoretiska referensramen samt det empiriska materialet har justerats kontinuerligt under 

studiens utformning för att få de två olika delarna att hänga samman. Teorierna och det 

empiriska materialet har därmed haft en inverkan på varandra under hela forskningsprocessen. 

Syftet med studien var att undersöka samt få en mer djupgående förståelse om revisionsklienters 

förväntningar på revisionstjänsten. Därför var en abduktiv analysstrategi användbar eftersom 

studien förändrade och utvecklade empirin och teorin under hela skrivprocessen, vilket Lind 

(2019) menar kännetecknas av en abduktiv analysstrategi. 

4.3. Forskningsmetod 

Som tidigare nämnts har denna studie valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod i form 

av semistrukturerade intervjuer. En anledning till att denna forskningsmetod använts är att den 

innefattar färre människor vilket leder till en mer djupgående förståelse för varje 

intervjupersons åsikter och tankar (Denscombe, 2018). Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren använder sig av en lista över ämnen som ska beröras i form av en intervjuguide, vilket 
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denna studie använt (bilaga 1). Även om intervjuaren har en lista att gå efter har 

intervjupersonen ändå en stor frihet att utforma sina svar under intervjun (Bryman & Bell, 

2017). De semistrukturerade intervjuerna tillät oss att ställa följdfrågor för att ge möjlighet till 

varje revisionsklient att utveckla sina svar ytterligare om det var något som ansågs var otydligt, 

vilket Denscombe (2018) menar är en fördel med semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av 

följdfrågorna som ställdes till revisionsklienterna kunde ytterligare förståelse skapas om vilka 

förväntningar som revisionsklienten har på revisionstjänsten. Följdfrågorna bidrog till att 

forskningen utvecklades under intervjuns gång, vilket ytterligare är en fördel med de 

semistrukturerade intervjuerna enligt Bryman och Bell (2017). Därmed har de 

semistrukturerade intervjuerna varit lämpliga för att kunna besvara studiens syfte eftersom det 

är revisionsklienternas svar som varit väsentliga och användbara för att kunna besvara vilka 

förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten.  

 

Beskrivningen samt uppfattningen om revisionsklienternas åsikter, uppfattningar och 

förväntningar har varit centrala i denna studie. Enligt Denscombe (2018) samt Bryman och Bell 

(2017) är det lämpligt att använda intervjuer när forskaren vill uppnå rika och detaljerade svar 

som har fokus på intervjupersonernas åsikter och synpunkter som kommer fram under 

intervjuernas gång. Kvalitativ studie lämpar sig bäst för denna studies syfte eftersom den ska 

undersöka revisionsklienternas förväntningar på revisionstjänsten. Om studien i stället valt en 

kvantitativ metod hade intervjupersonens tankar och känslor inte kunnat fångas upp på samma 

sätt som vid en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2017). 

4.4. Datainsamling 

Den empiriska metoden innefattar data som samlats in för att kunna besvara denna studies syfte 

och problemformulering som är att undersöka revisionsklienters förväntningar på 

revisionstjänsten. Vårt tillvägagångssätt vid utförandet av intervjuerna och bearbetning samt 

analys av det empiriska materialet kommer att presenteras nedan.   

 

4.4.1. Litteratursökning 

Vår litteratursökning påbörjades genom att söka efter relevanta artiklar för att få en uppfattning 

om vad som redan existerar om förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. 

De vetenskapliga artiklarna hjälpte även oss att se vilka forskningsmetoder som använts för att 

få idéer och stöd till denna studie. Detta menar Bryman och Bell (2017) är en betydelsefull del 

i forskningsprocessen för att författaren ska få en uppfattning om vad som redan studerats inom 
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ämnet som avses att undersökas. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till studien 

användes Högskolan Kristianstads söktjänst på internet vid namn Summon. Även söktjänsten 

Google Scholar användes för att få fler källor till studien. Utifrån syftet sökte vi på ord som: 

“expectation gap”, “audit expectation gap”, “auditors role”, “auditors function”, “audit 

service”, “service perspective” samt “SME” i de båda elektroniska söktjänsterna. Efter att 

några användbara vetenskapliga artiklar hittats valde vi även att titta i artiklarnas referenslistor 

för att hitta fler relevanta källor till denna studie. Enligt Bryman och Bell (2017) är detta ett 

effektivt tillvägagångssätt för att hitta ny relevant litteratur som är användbara för studien.  

4.4.2. Val av företag och intervjupersoner  

Studien har undersökt vilka förväntningar som revisionsklienter inom tillverkningsbranschen 

har på revisionstjänsten. Därmed har ett urval gjorts genom att fokusera på en del av 

populationen genom att enbart undersöka en bransch i stället för flera olika. Tidigt i 

forskningsprocessen bestämdes det att studien skulle använda kvalitativa data i form av 

intervjuer. Studien har använt intervjuer till följd av att tidigare forskning om revisionsklienters 

förväntningar ofta använt enkäter (Ismail et al., 2006; Gooderham et al., 2004). Därmed ansåg 

vi att intervjuer kunde komplettera forskningen genom att få nya perspektiv på ämnet som 

undersökts. Vid urvalsprocessen gör forskaren ett ställningstagande om urvalet antingen ska 

vara representativt eller explorativt (Denscombe, 2018). Denscombe (2018) menar att forskare 

använder det explorativa urvalet när forskaren undersöker småskalig forskning som utgår från 

kvalitativa data, vilket gjorts i denna studie i form av de sju semistrukturerade intervjuerna.  

Det har forskats i en betydande omfattning om förväntningsgapet mellan revisorn och 

intressenter i form av investerare, företagsledning och akademiker (Lin & Chen, 2004; Ruhnke 

& Schmidt, 2014; Burke & Jarratt 2004; Gooderham et al., 2004; Litjens et al., 2015; Salehi & 

Arianpoor, 2021; 2004; Ismail et al., 2006). Därmed kommer ett relativt outforskat ämne 

studeras inom förväntningsgapet, eftersom det inte hittats forskning om förväntningar som 

revisionsklienten har på revisionstjänsten med tjänsteperspektivet som teoretisk utgångspunkt. 

När det skulle hittas relevanta företag att intervjua kunde vi själva välja vilka företag som skulle 

kontaktas. Därmed hade vi en bestämmanderätt över vilka medelstora företag som medverkat i 

denna studie, vilket Denscombe (2018) beskriver som icke-sannolikhetsurval. Studiens 

urvalsprocess kommer att presenteras nedan. 
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Det första steget i urvalsprocessen var att söka efter företag i en databas vid namn alla bolag, 

där årsredovisningar framgår. Under sökandet valde vi att fokusera på medelstora företag inom 

tillverkningsbranschen. Vi valde att fokusera på tillverkningsbranschen eftersom det fanns flest 

företag inom denna bransch som hade ett stort utbud av storleksvariation. Det fanns ingen tanke 

med att välja just företag inom tillverkningsbranschen. Genom databasen alla bolag kunde 

sökningen begränsa till rätt storlekskriterier på företagen. Dessa kriterier handlade bland annat 

om antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning som företaget har. Sorteringen blev 

utefter 50 - 250 anställda, årsomsättning mellan ca 100 miljoner - 520 miljoner, 

balansomslutning 100 miljoner - 450 miljoner. Med hjälp av begränsningen fick vi upp företag 

som låg inom kriterierna för medelstora företag. Efter en tids sökande hittades 18 relevanta 

företag som skrevs ner. Därefter valdes några mindre och större företag inom kategorin 

medelstora företag för att få en bred variation. Detta urval gjordes för att få olika åsikter och 

tankar om vilka förväntningar som de utvalda revisionsklienterna har på revisionstjänsten. 

Det andra steget i urvalsprocessen var att kontakta företagen. Vi började med att kontakta 

företagen via mejl, där vi frågade om de hade kunnat tänka sig ställa upp på en intervju till 

denna uppsats. Till att börja med kontaktades tolv olika företag för att se hur många som hade 

kunnat tänka sig ställa upp på en intervju. Av dessa tolv företag var det fem som svarade att de 

kunde ställa upp. Eftersom det fanns företag som ännu inte svarat valde vi att ringa till dessa 

för att få svar snabbt för att ta reda på om vi skulle börja kontakta andra företag. Efter att vi 

ringt till företagen var det ytterligare två som tackade ja till att bli intervjuade till 

kandidatuppsatsen. Sammanfattningsvis resulterade urvalsprocessen i att sju medelstora företag 

har intervjuats.  

Enligt Denscombe (2018) kan forskaren kontrollera rimligheten i data som samlats in genom 

att intervjua personer som befinner sig i en position som har kunskap om syftet med forskarens 

studie. När en person med kunskap om ämnet intervjuas ökar trovärdigheten med att 

informationen som ges under intervjun är tillförlitlig. Vi valde att intervjua den som har mest 

kontakt med revisorn för att kunna studera studiens syfte som är att undersöka förväntningar 

som revisionsklienten har på revisionstjänsten. Därmed intervjuades ekonomicheferna på 

samtliga företag med tanke på att dessa har mest kontakt med revisorn. Genom att intervjua 

ekonomichefer som har mest erfarenheter och förväntningar på revisionstjänsten bidrar det till 

att denna studies trovärdighet och tillförlitlighet ökar.  
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Tabell 1 

Intervjuernas genomförande 

Företag Påhittat företagsnamn Nettoomsättning 

(kronor) 

Balansomslutning 

(kronor) 

Antal 

anställda 

Intervjuplats Intervjuns 

längd 

1 Möbeltillverkaren AB 100 miljoner 100 miljoner 100 Teams 30 min 

2 Plasttillverkaren AB 150 miljoner 100 miljoner 100 På företaget 10 min 

3 Kugghjulstillverkaren AB 400 miljoner 300 miljoner 200 Teams 20 min 

4 Plåttillverkaren AB 250 miljoner 150 miljoner 150 På företaget 30 min 

5 Lagersystemsutvecklaren 

AB 

150 miljoner 100 miljoner  50 På företaget 20 min 

6 Uppvärmningstillverkaren 

AB 

400 miljoner 300 miljoner 100 På företaget 20 min 

7 Maskintillverkaren AB 400 miljoner 450 miljoner 200 På företaget 20 min 

 

Kommentar: En presentation av intervjuernas genomförande med företagens påhittade namn, nettoomsättning, 

balansomslutning, antal anställda, intervjuplats samt intervjuns längd. Alla siffror är angivna i ungefärlig mängd 

och tid.  

 

 

4.4.3. Intervjuer 

Vid intervjuernas genomförande var det två intervjuer som utfördes via Teams, dels på grund 

av avståndet till intervjupersonerna, dels på grund av omständigheterna kring Covid-19 (tabell 

1). Resterande fem intervjuer utfördes på plats hos de olika företagen. Vi fick samtycke av 

samtliga företag att spela in intervjuerna, vilket underlättade för oss genom att vi kunde vara 

mer närvarande under intervjun och ställa följdfrågor om det var av behov. Ljudinspelningarna 

underlättade även vårt arbete genom att vi fick allt dokumenterat vilket gjorde att fullständigt 

underlag fanns till studiens analys. Intervjupersonerna var i olika åldrar, kön och hade olika 

lång arbetslivserfarenhet. Intervjufrågorna skickades ut till intervjupersonerna i förväg för att 

de skulle ha möjlighet att tydligare förstå vad intervjun skulle handla om samt ha möjlighet att 

förbereda svar på frågorna (bilaga 1). Eftersom intervjupersonerna förberedde sina svar innan 

själva intervjun hade intervjupersonerna möjlighet att tänka igenom sina svar. Intervjuerna 

inleddes med några allmänna och övergripande frågor om intervjupersonens position och om 

verksamheten. Vidare fick respondenten svara på en öppen fråga om relationen till revisorn och 

sedan fortsatte intervjun med frågor om revisorn. Eftersom intervjupersonerna hade gått igenom 

frågorna innan intervjun blev det en mer öppen dialog genom att intervjupersonen inte svarade 
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på frågorna i den ordning vi hade. Utan intervjupersonen kunde väva in svar på fler frågor i 

samma svar, vilket gjorde att intervjun var mer flexibel och öppen. Eftersom intervjun var mer 

öppen kunde intervjupersonerna utveckla sina tankar och känslor, vilket styrks av Denscombe 

(2018).  

Datainsamlingen har utförts genom sju intervjuer med ekonomichefer som varade mellan 

ungefär 20 och 30 minuter. En intervju var betydligt kortare jämfört med de andra intervjuerna. 

Även fast intervjun endast varade i ungefär 10 minuter fick vi ändå väsentliga och 

informationsrika svar (tabell 1). Vår tanke var från början att utföra mellan åtta och tio 

intervjuer, men efter sju intervjuer hade vi uppnått den information som behövdes för att 

besvara studiens syfte. Enligt Bryman och Bell (2017) har forskaren tillräckligt med data när 

forskaren har uppnått en viss mättnad av information när ingen ny relevant data framkommer. 

Därmed valde vi att inte ha fler intervjuer eftersom de olika intervjupersonerna svarade liknande 

på många frågor.  

Validiteten kan påverkas negativt när intervjuer genomförs ansikte mot ansikte eftersom 

intervjupersonen kan säga en sak men i verkligheten göra motsatsen. Däremot kan personen 

som intervjuar kontrollera trovärdigheten i intervjupersonens svar genom att ställa följdfrågor 

under intervjuns gång för att få riktiga och trovärdiga svar. Genom att ställa följdfrågor stärks 

validiteten i det empiriska underlaget (Denscombe, 2018). I denna studie ställdes följdfrågor 

när det fanns behov av utveckling i intervjupersonernas svar. Vi har även kontrollerat att det är 

intervjupersonerna som har mest kontakt med det reviderade företagets revisor. Under samtliga 

intervjuer ställdes samma frågor, utöver olika följdfrågor, vilket gjorde att tilliten i data som 

samlats in blev högre eftersom alla intervjupersoner svarade på samma frågor (Denscombe, 

2018).  

4.4.4. Bearbetning och analys av det empiriska underlaget 

Efter att samtliga intervjuer genomförts lyssnade vi igenom det inspelade materialet och 

transkriberade all data ordagrant i ett dokument. Därefter klistrades intervjufrågorna in i 

dokumentet och sedan skrev vi intervjupersonernas svar under respektive intervjufråga. Detta 

gjorde att det blev någorlunda struktur och ordning redan från början av analysprocessen. 

Transkriberingen av de sju intervjuerna resulterade i 39 sidor empirisk data som sedan 

sorterades, kategoriserades och reducerades. Vi valde att sortera och kategorisera den empiriska 

data genom att markera ord som var liknande de faktorer som påverkar revisionstjänsten enligt 
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det konceptuella ramverket (figur 4). Med hjälp av tabell 2 sorterades även det empiriska 

materialet med hjälp av faktorerna som påverkar revisionstjänsten (figur 4). Rennstam och 

Wästerfors (2015) menar att det är nödvändigt att forskaren som använt sig av en kvalitativ 

forskningsmetod sorterar och kategoriserar den empiriska data för att skapa självförtroende till 

forskningen. Vi staplade upp väsentliga delar som intervjupersonerna sagt som sedan drogs till 

de olika teorier som studien använt sig av, vilket gjordes för att underlätta utformandet av 

analysen för att kunna dra delar av empirin till syftet och våra teorier. Sorteringen av den 

empiriska data gjorde att det lättare gick att hitta i materialet samt få grepp om betydelsefulla 

ord och detaljer som framkommit under intervjuernas gång.  Sorteringen gjorde att det enklare 

gick att hitta väsentliga delar i den empiriska data som sedan kunde användas i analysen, vilket 

skapade självförtroende till studien.  

 

Efter att vi sorterat vårt empiriska material reducerades onödiga ord bort för att få en tydligare 

struktur och bild av den empiriska data. Onödiga ord avsåg ord som inte hade någon betydelse 

för att förstå innebörden i vad intervjupersonen svarat. Exempelvis kunde sådana ord vara; ju, 

asså, så. Reduceringen gjorde att data blev till en mer lätthanterligt mängd för att vi lättare 

skulle kunna hitta i materialet. Reducering av data anser Rennstam och Wästerfors (2015) är 

nödvändig för att författarna lättare ska kunna hantera det kvalitativa empiriska materialet som 

samlats in, vilket vi också ansåg. Vi skrev sedan in en till två citat under varje företags 

empiriavsnitt för att göra texten mer trovärdig. Vi valde även här att benämna de olika företagen 

med påhittade namn som vi kom på utifrån deras verksamhetssyfte för att läsaren lättare skulle 

kunna hänga med i texten. Efter att vi hade sorterat, kategoriserat och reducerat den kvalitativa 

data skrev vi in materialet under studiens empiriavsnitt. Därefter läste vi igenom och markerade 

där det var väsentligt att ha olika citat för att göra texten mer levande och tillförlitlig. För att få 

en överblick över det empiriska materialet valde vi att sortera den empiriska data i form av 

intervjuer som samlats in.  

 

Vi började analysera samtidigt som vi var i processen med att intervjua. Efter varje intervju 

började vi transkribera och analysera den empiriska data direkt. Analyseringen skedde samtidigt 

för att få en tydlig bild ifall vi fick in tillräckligt med data utefter våra intervjufrågor. Under 

analysen gjordes rubriker och olika kategorier med betydelsefulla ord från den teoretiska 

referensramen exempelvis. Därefter kopplades dessa kategorier ihop till våra fem underrubriker 

i analysen vilket gjorde att strukturen blev tydligare och enklare att följa. När vi arbetat med 

analysen ett tag började vi rensa bort delar i empiriavsnittet för att ta bort sådan information 
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som inte använts i studien. Genom sorteringen, kategoriseringen och reduceringen av materialet 

underlättades arbetet när vi skulle välja ut relevant data att presentera i analysen, vilket även 

Rennstam och Wästerfors (2015) styrker.  

 

4.4.5. Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Som tidigare nämnts har intervjuer utförts för att undersöka denna studies syfte. Vid 

forskningsintervjuer är en väsentlig fråga om informationen från intervjuerna är sanningsenlig 

(Denscombe, 2018). Forskaren kan göra vissa kontroller för att kontrollera hur sanningsenlig 

informationen från intervjupersonen är, dock kan sådana kontroller vara svåra att göra när 

frågorna gäller intervjupersonernas känslor och uppfattningar, vilket våra intervjufrågor gjorde. 

Dock är kontrollerna inte helt tillförlitliga för att upptäcka oriktig information, men om 

forskaren gör kontroller kan forskaren i högre grad lita på att den empiriska data är tillförlitlig 

och kan därmed garantera validitet (Denscombe, 2018). Enligt Denscombe (2018) kan 

forskaren kontrollera rimligheten i data genom att intervjua personer som befinner sig i en 

position som har kunskap om syftet med forskarens studie. Genom att intervjua ekonomichefer 

som har mest erfarenheter och förväntningar på revisionstjänsten bidrar det till att denna studies 

trovärdighet och tillförlitlighet ökar.  

 

Enligt Denscombe (2018) ska forskaren inte basera resultat på en enda intervju, utan ha fler 

intervjuer för att kunna urskilja teman som framträder från intervjuerna. Om samma tema 

förekommer på flera intervjuer blir det större tillit till att informationen är trovärdig 

(Denscombe, 2018). Som tidigare nämnts skickades intervjufrågorna till intervjupersonerna ut 

innan intervjuerna för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att förbereda genomtänkta svar 

på frågorna. Vi använde samma struktur och frågor på samtliga sju intervjuer, med undantag på 

följdfrågor på några av intervjuerna. Vi valde att göra sju intervjuer för att erhålla flera 

perspektiv och insikter på revisionsklienter förväntningar på revisionstjänsten. Under 

intervjuerna framgick det att en del av svaren var liknande, vilket gjorde att det blev en större 

tillförlitlighet till att respondenternas svar var sanningsenliga.  

 

Inom en kvalitativ forskning motiveras studiens tillförlitlighet och trovärdighet genom att 

analysera om studiens autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet (Lind, 2019). Autenticitet 

innebär huruvida dataunderlaget är äkta och om informationen återges på ett riktigt sätt. 

Pålitlighet syftar till om studien genomförts på ett logiskt sätt och om utomstående kan bedöma 

studiens arbetsprocess. Slutligen betyder träffsäkerhet ifall studiens underlag bidrar till relevant 



  

 

25 

kunskap. Denna studies autenticitet och pålitlighet styrks genom att studien teoretiska 

referensram är baserad på vetenskapligt granskade artiklar. Studien har även ett tydligt 

empiriavsnitt som analysen är tydligt förankrad och sammankopplad med. Denna studie har 

även beskrivit kunskapsluckan som finns i tidigare forskning när det kommer till medelstora 

företags förväntningar på revisorn. Därmed ska denna studie bidra med kunskap till denna 

kunskapslucka inom forskningen.  

 

4.5. Etiska överväganden 

För att kunna besvara uppsatsens syfte valdes semistrukturerade intervjuer som metod. 

Insamlingen av den empiriska data har skett på ett etiskt korrekt sätt genom att följa olika etiska 

principer som förklaras här efter. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det fyra väsentliga krav 

som ställs på forskare för att förhålla sig till etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitets- och anonymitetskravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är tvungen att informera intervjupersonen om studiens 

syfte samt hur studien kommer att genomföras. För att uppfylla detta krav valde vi att beskriva 

studiens syfte samt hur vi tänkt gå till väga i det mejl (bilaga 2) som skickades ut till företagen 

för att ge dem en inblick i vad studien handlade om. Samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonerna ska veta att de har rätt att avbryta medverkningen i forskningen om det 

önskas. Likt Bryman och Bell (2017) menar Denscombe (2018) att det är väsentligt att 

deltagandet i forskningen är frivilligt eftersom människor inte får bli tvingade att hjälpa till med 

forskningen. Detta framgick både i det mejlet som skickades ut till företagen samt i det skriftliga 

samtycket som upprättades innan intervjun. Det skriftliga samtycket användes för att vidare 

stödja att ingen blev tvingad till att ställa upp i intervjun, eftersom det tydligt framgick att 

intervjupersonen när som helst kunde dra sig ur intervjun utan att behöva ange en orsak till 

varför (bilaga 3). Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in endast får användas för 

forskningsändamålet. Kravet uppfylldes genom att data som samlades in under intervjuerna 

endast användes till denna studie och inte till något annat som företagen blivit informerade om 

i det skriftliga samtycket (bilaga 3). Till sist innebär konfidentialitets- och anonymitetskravet 

att uppgifter om intervjupersonerna i undersökningen ska behandlas i hemlighet för att ingen 

obehörig kan komma åt dem. I det skriftliga samtycket som skickades ut till företagen innan 

intervjun framgick det att det endast är vi författare, handledare och bedömande lärare som 

kommer ta del av det inspelade och transkriberade materialet samt veta vem det är som blivit 

intervjuad (bilaga 3). Det skriftliga samtycket skyddar oss forskare mot eventuella anklagelser 
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som kan uppstå om vi agerat på ett olämpligt sätt under intervjuns gång (Denscombe, 2018). 

Sammanfattningsvis riskerade inte intervjupersonerna någon fysisk, psykisk eller personlig 

skada av att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2017).  
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat som har samlats in med hjälp av sju 

semistrukturerade intervjuer från sju revisionsklienter. Den empiriska data för varje företag 

presenteras enligt följande struktur: beskrivning av ekonomichefens huvudsakliga uppgifter, 

relationen till revisorn, ekonomichefens åsikt om revisorns ansvar enligt lag samt ansvar för det 

reviderade företaget, vad revisionen bidrar med samt vilka tjänster som revisionsklienten anser 

att revisorn ska utföra i företaget.  

 

5.1. Möbeltillverkaren AB 

Ekonomichefen har arbetat på Möbeltillverkaren AB i ungefär ett halvt år och är insatt i många 

olika områden, men huvuduppgiften är ekonomi. Ekonomichefen beskriver att det är ett 

revisionsteam med en huvudrevisor och några andra revisorer som hjälper till vid upprättandet 

av revisionen. Huvudrevisorn har god kunskap om Möbeltillverkaren AB samtidigt som de 

andra revisorerna har mindre kunskap eftersom de revisorerna bara involveras inom vissa delar 

av verksamhet. Kontakten med revisorn beskriver ekonomichefen som förhållandevis sparsam 

men kontakten är intensiv två gånger om året när det är dags för förvaltningsrevision eller 

årsbokslut. Dock har ekonomichefen tagit kontakt med revisorn utöver dessa tillfällen när det 

funnits behov av hjälp med redovisningsfrågor. Ekonomichefen anser att revisorn fungerar som 

ett bollplank vid tveksamheter. Relationen med revisorn beskriver ekonomichefen som väl 

fungerande eftersom revisorn är lättsam. Ekonomichefen och revisorn har en god dialog 

samtidigt som revisorn även är proffsig och kunnig. Ekonomichefen beskriver att det är 

nödvändigt att upprätthålla en god relation med revisorn för att få ut maximal nytta av 

revisionen. Kontakten med revisorn vid upprättandet av revisionen är en fördel eftersom 

ekonomichefen då kan ta upp saker som känns osäkert kring redovisningen. Revisorn kommer 

inte med snabba och spontana svar utan svaren är genomtänkta med stöd från lagar eller FAR. 

Ekonomichefen sammanfattar: 

Revisionen är väldigt omfattande, skulle jag vilja påstå. De är noggranna och ibland på 

detaljnivå men samtidigt går de verkligen igenom helheten med revisionen. Där får man 

verkligen reda på vad de har tänkt sig och inför möten och uppföljningsmöten samt 

feedback efter. Jag tycker de är jättebra på att ge mig tillräckligt med information om 

revisionens omfattning.  

Enligt ekonomichefen är revisorns ansvar enligt lag samt revisorns huvudsakliga ansvar 

gentemot Möbeltillverkaren AB att granska och säkerställa att den upprättade redovisningen 
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inte bryter mot lagar och bokföringsregler. Ekonomichefen beskriver att det även är väsentligt 

att Möbeltillverkaren AB förser revisorn med alla uppgifter som revisorn behöver för att kunna 

utföra revisionen. Tjänster som ekonomichefen räknar med att revisorn ska utföra är framför 

allt att finnas tillgänglig när ekonomichefen behöver hjälp genom att fungera som ett bollplank. 

Ekonomichefen anser att revisorn lever upp till dessa förväntningar. 

Ekonomichefen anser att revisionen bidrar till en säkerställning i form av att bekräfta att 

redovisningen är rätt upprättad. För att känna att revisorn uppfyller mer än de allmänna 

förväntningarna, anser ekonomichefen att det är väsentligt att revisorn är kunnig inom 

Möbeltillverkaren AB:s verksamhet. Exempel som ekonomichefen nämner är att revisorn kan 

vara kunnig inom bland annat verksamhetens affärssystem för att revisorns arbete ska kännas 

extra tillfredsställande. Ekonomichefen beskriver även att IT-revisionen som revisorn upprättar 

är en väsentlig del för att känna att revisorn uppfyller mer än de allmänna förväntningar som 

revisionsklienten ställer på revisorn.  

5.2. Plasttillverkaren AB 

Ekonomichefen har arbetat på Plasttillverkaren AB sedan cirka nio år tillbaka där de 

huvudsakliga uppgifterna är att upprätta månadsbokslut och kvartalsredovisningar inom 

koncernen. Ekonomichefen är även controller vilket innebär ha hand om Plasttillverkaren AB:s 

affärssystem och grundinställningar.  

Ekonomichefen beskriver att kontakten med revisorn är sporadisk, men kontakten är tätare när 

det är dags för förvaltningsrevisionen eller vid årsbokslutet. Vidare beskriver ekonomichefen 

att utöver dessa tillfällen sker kontakten med revisorn när ekonomichefen behöver. Revisorn är 

hjälpsam när revisionsklienten kontaktar revisorn om något känns osäkert, vilket är väsentligt 

för ekonomichefen som sitter ensam på ekonomiavdelningen. Relationen med revisorn är 

tillförlitlig eftersom kontakten mellan parterna är väl fungerande. Därmed menar 

ekonomichefen att relationen mellan Plasttillverkaren AB och revisorn fungerar effektivt 

eftersom revisorn svarar på frågor som behöver besvaras. Under hela perioden som 

ekonomichefen varit verksam i Plasttillverkaren AB har samma revisionsbyrå anlitats, eftersom 

det funnits en tillfredsställelse med revisorns arbete.  

Ekonomichefen anser att revisorn ska vara kunnig inom både årsredovisningslagen och 

bokföringslagen som Plasttillverkaren AB ska följa. Ekonomichefen anser att revisorn ska 
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stötta inom dessa lagar samt uppdatera om det är något som ändras i lagarna. Enligt 

ekonomichefen ska revisorn granska lagret som är en väsentlig del av Plasttillverkaren AB:s 

verksamhet. Ekonomichefen poängterar även att revisorn ska göra olika kontroller i 

Plasttillverkaren AB:s verksamhet men att fokus ska ligga på lager och försäljning. 

Ekonomichefen tycker att revisorn ska utföra stickkontroller för att se till att olika delar i 

redovisningen granskas. Vidare menar ekonomichefen att revisorn ska se redovisningen utifrån 

andra ögon för att få ett annat perspektiv på redovisningen. Ekonomichefen för Plasttillverkaren 

AB sammanfattar:  

Så jag tycker att revisionen är en väldigt bra del för oss också, revisorn lär ju och 

utvecklar oss också hela tiden med att ge tips om hur vi kan göra saker bättre. Speciellt 

när man sitter här själv så är de verkligen en tillgång för företaget. 
 

Ekonomichefen anser att Plasttillverkaren AB får tillräckligt med information om revisionens 

omfattning eftersom revisorn brukar gå igenom vad det är som kommer att omfattas i revisionen 

samtidigt som revisorn även förklarar vad som utförts, när revisionen är klar.  Ekonomichefen 

menar att den huvudsakliga tjänsten som revisorn ska utföra är själva revisionen genom att 

revisorn ska granska redovisningen, både i balansposterna och i resultatposterna. Enligt 

ekonomichefen lever revisorn upp till dessa förväntningar, och revisionen bidrar med att 

utveckla och hjälpa Plasttillverkaren AB att följa de regler som ska följas. Revisorn har god 

kunskap om Plasttillverkaren AB enligt ekonomichefen eftersom samma revisor har granskat 

verksamheten under flera år.  

5.3. Kugghjulstillverkaren AB 

Ekonomichefen i Kugghjulstillverkaren AB har haft befattningen i cirka 1,5 år. 

Ekonomiavdelningen består av ekonomichefen, redovisningsassistent, ekonomiassistent samt 

en lönehanterare. Ekonomichefens huvudsakliga uppgift är att ansvara för vad assistententerna 

gör. Arbetsuppgifterna består också av att göra månadsbokslut och redovisa månadens siffror 

för ledningsgruppen samtidigt som ekonomichefen är personen som har mest kontakt med 

revisorn. Kugghjulstillverkaren AB har haft den nuvarande revisorn sedan mer än sex år tillbaka 

och är nöjda med vad revisorn utför.  

Ekonomichefen i Kugghjulstillverkaren AB beskriver att kontakten med revisorn är sporadisk 

om det inte är under perioden för förvaltningsrevisionen eller vid årsbokslutet. Under denna tid 

mejlar och ringer ekonomichefen och revisorn varandra intensivt. Under Coronapandemin har 
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ekonomichefen haft mer kontakt med revisorn än vad de brukar. Ekonomichefen beskriver 

relationen med revisorn som tillförlitlig med tanke på att revisorn har korta svarstider och svarar 

på frågor som behöver besvaras. Ekonomichefen anser att revisorn har god kunskap om 

Kugghjulstillverkaren AB eftersom revisorn förstår mycket om hur produktionsprocessen 

fungerar.  

Enligt ekonomichefen är revisorns ansvar enligt lag samt huvudsakliga ansvar för 

Kugghjulstillverkaren AB att säkerställa att bokföringslagen samt aktiebolagslagen följs. 

Ekonomichefen förklarar även att revisorn vet vad den ska göra och att Kugghjulstillverkaren 

AB gör det som revisorn ber dem att göra. Ekonomichefen beskriver: 

Jag ansvarar för att vi gör rätt från oss, men jag kan ha missat något. Till exempel att 

någon anställd fifflar med brott, såsom att förskingra pengar. Revisorn ska vara ett organ 

som kontrollerar att det inte sker några oegentligheter som jag skulle ha missat. 

Ekonomichefen menar att revisorn ska vara ett organ som kontrollerar att det inte sker några 

oegentligheter som ekonomichefen själv kan ha missat. Revisorn ger en kvalitetsstämpel 

gentemot ägare, VD och ledningsgrupp för att visa på att Kugghjulstillverkaren AB sköter sig 

och att intressenterna ska förstå verksamheten. Kvalitetsstämpeln beskriver även att 

redovisningen har accepterats när revisionen har gått igenom.  

Ekonomichefen menar att revisorns uppgift för Kugghjulstillverkaren AB är att granska den 

löpande redovisningen och se till att tillgångar och skulder värderas på ett korrekt sätt. Vidare 

menar ekonomichefen att revisorn ska ta hänsyn till de ekonomiska riskerna som finns. Tjänster 

som ekonomichefen anser att revisorn ska utföra är att kvalitetsstämpla den upprättade 

redovisningen. Det är denna tjänst som ekonomichefen är mest intresserad av eftersom den 

visar om den upprättade redovisningen är korrekt. Vidare beskriver ekonomichefen att revisorn 

fungerar som ett bollplank med tanke på att Kugghjulstillverkaren AB kan vända sig till 

revisorn om det är något som är oklart med bokföringen. Slutligen beskriver ekonomichefen att 

revisorn lever upp till dessa förväntningar på tjänster eftersom revisorn är kompetent och svarar 

på frågor som behöver besvaras. 

Ekonomichefen i Kugghjulstillverkaren AB anser att de får tillräckligt med information om 

revisionens innehåll samt omfattning eftersom revisorn alltid skickar ut en punktlista som 

revisorn går igenom tillsammans med ekonomichefen. För att revisorn ska uppfylla mer än de 
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allmänna förväntningarna som Kugghjulstillverkaren AB har på revisorn, anser ekonomichefen 

att revisorn ska hitta de mest skattemässigt gynnsamma sätten. Exempel på detta kan vara hur 

Kugghjulstillverkaren AB gör utdelningar på bästa sätt i form av periodiseringsfonder eller en 

utdelning.  

5.4. Plåttillverkaren AB 

I Plåttillverkaren AB har ekonomichefen haft sin befattning sedan 12 år tillbaka där 

huvuduppgifterna är att arbeta med månadsbokslut, prognoser, årsbokslut samtidigt som 

ekonomichefen även arbetar mycket med HR- samt IT-frågor. Ekonomichefen beskriver rollen 

som bred till följd av att ekonomichefen även fått avlasta VD:n med administrativt arbete.  

Kontakten som Plåttillverkaren AB har med revisorn beskriver ekonomichefen som ny med 

tanke på att revisionsklienten nyligen bytt revisor. Kontakten med revisorn är god eftersom det 

finns ett ömsesidigt intresse mellan både revisorn och Plåttillverkaren AB att redovisningen 

samt revisionen ska utformas på ett effektivt och korrekt sätt. Kontakten som ekonomichefen 

hunnit ha med revisorn har fungerat effektivt eftersom revisorn är intresserad av Plåttillverkaren 

AB, vilket ekonomichefen anser leder till en bättre relation mellan parterna. Ekonomichefen 

för Plåttillverkaren AB beskriver relationen med revisorn som professionell och vänlig. Vidare 

menar ekonomichefen att det är väsentligt med en öppen dialog och att vara tillgänglig när 

någon av parterna har någon fråga. Därmed menar ekonomichefen att samarbetet mellan 

revisionsklienten och revisorn har fungerat effektivt hittills. Plåttillverkaren AB har haft 

revisorn sedan två månader tillbaka eftersom de valde att byta revisor, vilket ekonomichefen 

förklarar: 

Sedan har jag haft lite synpunkter om att det har varit väldigt detaljerad granskning och 

den bilden kan man säga delades av nya ägarna, att det var lite för omfattande revision 

och därmed också lite för hög kostnad. 

Ekonomichefen förklarar vidare: 

Det är lite det som var anledningen till bytet av revisionsbyrå, det var att det var mer 

omfattande och detaljerat av själva granskningen man fick ut kommentarer på sådant 

som kanske lite väl petigt i vissa sammanhang 

Ekonomichefen beskriver revisorn som ett bollplank som ger tips när det finns brister eller 

andra saker som behövs utvecklas och arbetas vidare med. Enligt ekonomichefen är det upp till 
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Plåttillverkaren AB att förklara för revisorn om vilka tjänster som revisorn ska utföra. 

Ekonomichefen räknar inte med några speciella tjänster som deras revisor ska göra utan ska 

bara finnas där som ett stöd om revisionsklienten behöver hjälp med något. Exempel kan vara 

att Plåttillverkaren AB inte har tillräckligt med resurser inom ett visst kompetensområde och 

därmed ska revisorn fungera som ett bollplank genom att komma med sin expertis. 

Enligt ekonomichefen är revisorns ansvar enligt lag samt huvudansvaret för Plåttillverkaren AB 

att granska den löpande bokföringen samt att se till att revisionsklientens rutiner fungerar på ett 

korrekt sätt. Ekonomichefen menar även att revisorn ska granska bolagets redovisningsrutiner, 

årsredovisning, ledningens förvaltning för att kunna skriva en ren revisionsberättelse. Det mest 

betydelsefulla enligt ekonomichefen är att revisorn ska granska att Plåttillverkaren AB sköter 

sig och att revisionsklienten gör det som de är skyldiga att göra enligt lagar och regler. 

Ekonomichefen menar att revisorn även ska påtala risker. Sammanfattningsvis menar 

ekonomichefen att revisorn ska påpeka bristerna som finns i Plåttillverkaren AB:s rutiner och 

vad som kan förbättras i ett revisionsprotokoll. 

Ekonomichefen anser att Plåttillverkaren AB får tillräckligt med information om revisionens 

omfattning med tanke på att de får underlag och en checklista innan revisionen om vad som ska 

granskas. Därmed menar ekonomichefen att Plåttillverkaren AB får en god inblick i revisionens 

omfattning och innehåll. Ekonomichefen anser att revisorn lämnar information om när olika 

regler och lagar ändras som påverkar Plåttillverkaren AB. Ekonomichefen menar att tid och 

resurser från Plåttillverkaren AB inte läggs på att utbilda och informera sig om nya ändringar 

inom lagar och regler, därmed bidrar revisorn med denna expertis.  

För att revisorn ska uppfylla mer än de allmänna förväntningarna som ställs tycker 

ekonomichefen att revisorn ska komma med råd om bidrag som Plåttillverkaren AB kan söka 

samt att finnas som stöd. Ekonomichefen avslutar: 

Där var bland annat för några år sedan ett stöd att söka för utveckling och forskning, 

sedan för vår del försökte vi då gå in och få hjälp av några revisorer uppe i Stockholm, 

det blev egentligen ingenting av det där sen. Det var lite mycket om och men kring det 

här med forskning, det var ett visst antal timmar man skulle jobba med forskning och 

utveckling, kanske mer dedikerad utvecklingspersonal. Vi jobbar inte riktigt på det 

sättet, men det kan ändå vara värt att titta på om det dyker upp nya sådana som skulle 

vara aktuella för oss, då kollar man gärna på det och får tips och råd när det gäller sådant. 

Det kan man säga går lite utöver revisionsuppdraget då. 
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Enligt ekonomichefen har revisorn god kunskap men revisorn kommer få mer kunskap med 

tiden med tanke på att ett byte nyligen skett. Revisorn har gått igenom och granskat tidigare 

protokoll samt haft dialog med Plåttillverkaren AB vilket har lett till att revisorn har fått en god 

och tydlig bild av verksamheten. 

5.5. Lagersystemsutvecklaren AB 

Ekonomichefen i Lagersystemsutvecklaren AB har haft sin befattning i cirka nio månader. 

Ekonomichefen ansvarar för allt som har med redovisningen att göra samt ekonomifrågor av 

olika slag. Kontakten med revisorn som Lagersystemsutvecklaren AB har beskriver 

ekonomichefen som väl fungerande. Vidare beskriver ekonomichefen att kontakten med 

revisorn sker sporadiskt två gånger om året och har sedan inte mycket kontakt utöver detta. 

Lagersystemsutvecklaren AB har kontakt med revisorn utöver dessa tillfällen när det dyker upp 

frågeställningar som behöver hjälp med att besvaras. Ekonomichefen anser att revisorn är en 

nödvändig tillgång när frågeställningar uppstår eftersom revisorn fungerar som ett stöd när 

ekonomichefen inte vet hur olika poster ska redovisas. Relationen som 

Lagersystemsutvecklaren AB har med revisorn är god med tanke på att de har haft samma 

revisor under en lång tid. Ekonomichefen anser att det är väsentligt att revisorn är lyhörd och 

att revisorn ska vara engagerad för att skapa en god relation. Det är extra betydelsefullt för 

ekonomichefen att revisorn har kunskap om Lagersystemsutvecklaren AB för att slippa säga 

samma saker om och om igen. Sammanfattningsvis menar ekonomichefen att samarbetet 

mellan Lagersystemsutvecklaren AB och revisorn fungerar effektivt eftersom revisorn är 

engagerad i verksamheten.  

Revisorns huvudsakliga ansvar enligt lag samt huvudsakliga ansvar för 

Lagersystemsutvecklaren AB är att se till att revisionsklienten förhåller sig till lagstiftningen. 

Revisorn ska även granska områden som Lagersystemsutvecklaren AB inte alltid har möjlighet 

att ha koll på. Ekonomichefen menar att det är mycket att hålla koll på i verksamheten och 

därför är det tryggt att ha revisorn som ser till att Lagersystemsutvecklaren AB gör rätt inom 

dessa bitar som ekonomichefen inte har tid att granska. När det kommer till vilken uppgift 

revisorn har menar ekonomichefen att revisorn ska fungera som ett bollplank, samtidigt som 

revisorn även ska kontrollera den upprättade redovisningen. Ekonomichefen sammanfattar: 

Det är mycket att hålla koll på och det är då tryggt att ha revisorn som bara jobbar med 

de bitarna. En annan har mycket annat också, mer branschnära kunskap som man ska 

hålla koll på. 
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Ekonomichefen anser att de får tillräckligt med information om revisionens omfattning 

eftersom Lagersystemsutvecklaren AB på förhand får reda på vad revisionen går ut på samtidigt 

som ramverken finns där som stöd. Ekonomichefen menar även att informationen ser olika ut 

beroende på vilken tjänst som de köpt från revisorn, men att revisorn ofta förklarar vad som 

granskas. Under ekonomichefens tid i olika verksamheter anser personen att revisorerna blivit 

bättre och bättre med åren på att förklara vad revision är och vad det går ut på.  

Tjänster som ekonomichefen i Lagersystemsutvecklaren AB räknar med att revisorn ska utföra 

är att revisorn främst ska granska redovisningen. Ekonomichefen tycker även att revisorn ska 

komma med råd och berätta hur Lagersystemsutvecklaren AB skulle kunna göra, vid situationer 

där redovisningen inte är rätt upprättad. Ekonomichefen menar även att revisionen bidrar med 

kontinuitet till hur Lagersystemsutvecklaren AB agerar i olika sammanhang. Revisionen bidrar 

även till att Lagersystemsutvecklaren AB agerar på liknande sätt varje år för att revisionen ska 

blir jämförbar över tid och då kunna vara användbar för alla intressenter.  

Ekonomichefen menar att Lagersystemsutvecklaren AB:s allmänna förväntning på revisorns 

arbete är att komma med tips och tillrättavisningar för att förbättra redovisningen. För att 

uppfylla mer än dessa krav anser ekonomichefen att revisorn ska komma med olika tips inom 

skattefrågor för att framhäva vad som är bäst för både revisionsklienten och ägaren. 

Sammanfattningsvis menar ekonomichefen för Lagersystemsutvecklaren AB att revisorn inte 

bara ska utföra granskningen utan även komma med sin lära inom revision. 

5.6. Uppvärmningstillverkaren AB 

I Uppvärmningstillverkaren AB har ekonomichefen varit verksam sedan tre månader tillbaka. 

Ekonomichefens huvudsakliga uppgifter är bland annat att ansvara för ekonomiavdelningen, 

utöver det även upprätta månadsbokslut, fakturering, upprätta olika typer av budgetar, löner 

samt vara personen som är involverad i ledningsgruppen.  

Kontakten som Uppvärmningstillverkaren AB har med revisorn beskriver ekonomichefen som 

väl fungerande. I Uppvärmningstillverkaren AB har de framför allt kontakt med revisorn under 

två tillfällen varje räkenskapsår. Under hösten handlar det om att revisorn granskar 

Uppvärmningstillverkaren AB:s rutiner och processer samtidigt som revisorn förbereder lite 

inför det kommande årsbokslutet. Det andra tillfället blir på vintern när årsbokslutet upprättas, 

då kommer revisorn dit och granskar det Uppvärmningstillverkaren AB har upprättat till 
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årsbokslutet. Ekonomichefen har inte några regelbundna möten med revisorn. Dock avslutar 

ekonomichefen med:  

Sen finns de ändå där som ett bollplank när frågor dyker upp, det är ju inte bara att vi 

har kontakt med revisorn under de två tillfällena utan det finns alltid en kontinuerlig 

dialog där under året. 

Ekonomichefen beskriver att Uppvärmningstillverkaren AB och revisorn har en god relation 

med tanke på att de känt varandra i över 12 år. Därmed menar ekonomichefen att revisorn även 

har en god kunskap om verksamheten eftersom revisorn varit verksam under en lång tid. Enligt 

ekonomichefen är det självklart att det ska finnas en tillförlitlig relation mellan revisionsklient 

och revisor eftersom rollen som ekonomichef kräver att få hjälp med olika frågor. Därmed 

menar ekonomichefen att revisorn kan ses som ett bollplank eftersom revisorn svarar på frågor 

som ekonomichefen behöver hjälp med. Uppvärmningstillverkaren AB har inte bytt 

revisionsbyrå på över 15 år till följd av att de varit nöjda med revisionen som revisorn utfört 

samt att revisorn har god kunskap om verksamheten.  

Enligt ekonomichefen är revisorns ansvar enligt lag att kvalitetssäkra det som 

Uppvärmningstillverkaren AB sedan presenterar utåt. Exempelvis menar ekonomichefen att 

revisorn ska kvalitetssäkra att siffrorna är rätt i årsbokslutet. Vidare menar ekonomichefen att 

revisorns ansvar är att informera när det behövs. Det kan antingen handla om något 

ställningstagande eller att det kan finnas en risk med hur Uppvärmningstillverkaren AB valt att 

redovisa en verifikation. Därmed menar ekonomichefen att revisorns ansvar är att upplysa om 

Uppvärmningstillverkaren AB gjort något fel eller någon ändring i lagstiftningen har skett, 

samtidigt som revisorn ska ligga steget före och ge tips som gynnar verksamheten. 

Ekonomichefen sammanfattar att revisorn både ska informera om vinster och risker med 

Uppvärmningstillverkaren AB:s upprättade bokföring. Ekonomichefen förklarar: 

Revisorn ska kvalitetssäkra och sätta någon form av stämpel på att det vi uppger i vår 

årsredovisning är granskat och är godkända siffror, så att vi inte skulle hitta på 

någonting, inte för att vi gör det men utåt sett för andra som tittar på våra siffror så för 

den externa läsaren känns det som en kvalitetsstämpel genom att vi har haft en revisor. 
 

Ekonomichefen beskriver att Uppvärmningstillverkaren AB får tillräckligt med information om 

revisionens omfattning genom att revisorn laddar upp dokument som de delar med 

Uppvärmningstillverkaren AB om vad som ingår i revisionen. Ekonomichefen anser att 
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revisorn främst ska utföra den lagstadgade revisionen. Vidare beskriver ekonomichefen att 

revisorn ska fungera som ett bollplank speciellt vid skattefrågor och vid internationell handel. 

Ekonomichefen menar att revisorn lever upp till dessa förväntningar. Revisorn har mycket 

erfarenhet om andra liknande revisionsklienter och revisorn tar även in expertishjälp ifrån andra 

revisionsbyråer ifall det finns behov.  

Enligt ekonomichefen bidrar revisionen till en kvalitetsstämpel på att 

Uppvärmningstillverkaren AB gör rätt och att de finansiella rapporterna är korrekta och riktiga. 

Ekonomichefen menar även att det är en nödvändig merit för Uppvärmningstillverkaren AB för 

att intressenter ska se att någon opartisk har granskat den upprättade redovisningen.  

För att revisorn ska uppfylla mer än de allmänna förväntningar som ekonomichefen ställer 

tycker ekonomichefen att revisorn ska informera om olika nyheter, lagändringar eller andra 

saker som Uppvärmningstillverkaren AB behöver vara uppmärksamma för. Vidare menar 

ekonomichefen att revisorn ska vara påläst om olika bidrag som kan sökas och informera om 

bidragen för att Uppvärmningstillverkaren AB ska kunna ha möjlighet att utnyttja dessa. 

5.7. Maskintillverkaren AB 

Ekonomichefen i Maskintillverkaren AB har befattning ekonomichef och har arbetat i 

positionen sedan 5 månader tillbaka. Ekonomichefens huvuduppgifter är bland annat att 

ansvara för bokslutet, kontakten med revisorn, fakturor samt årsredovisningen. En annan 

väsentlig uppgift för ekonomichefen är att ansvara för de andra inom ekonomiteamets arbete 

och att arbetet sköts på ett korrekt sätt.  

 

Maskintillverkaren AB har haft samma revisor länge, men har nyligen bytt revisionsbyrå till 

följd av att revisorn startade upp en ny revisionsbyrå och Maskintillverkaren AB valde därmed 

att byta och ha kvar samma revisor. Revisorn har varit verksam i Maskintillverkaren AB under 

en lång tid eftersom revisorn har god kunskap om verksamheten. Ekonomichefen beskriver att 

kontakten med revisorn främst sker under förvaltningsrevisionen och vid årsbokslutet, men att 

ekonomichefen och revisorn har mycket kontakt via telefon. Enligt ekonomichefen har 

Maskintillverkaren AB och revisorn en väl fungerande dialog och revisorn är enkel att arbeta 

med. Ekonomichefen förklarar att relationen till revisorn är lättsam med tanke på att 

ekonomichefen kan ställa frågor utan att det känns obekvämt. Sammanfattningsvis kan 



  

 

37 

ekonomichefen bolla frågor med revisorn och att relationen anses som öppen, vilket 

ekonomichefen anser som något positivt.  

 

Enligt ekonomichefen är revisorns ansvar enligt lag och huvudsakliga ansvar gentemot 

Maskintillverkaren AB att granska bokföringen, årsredovisningen samt rutiner. Ekonomichefen 

menar även att revisorns ansvar enligt lag är att minimera riskerna för bedrägerier, men framför 

allt att se till att Maskintillverkaren AB följer god redovisningssed. Ekonomichefen förklarar 

att revisorns huvudsakliga ansvar även är att komma med förbättringsmöjligheter om 

verksamhetens processer och rutiner för att även här minska riskerna.  

 

Ekonomichefen anser att Maskintillverkaren AB får tillräckligt med information om 

revisionens omfattning eftersom revisorn delar ut en checklista till ekonomichefen. Då får 

ekonomichefen ta del av vad revisionen innebär och vad det är som revisorn kommer att 

granska.  

 

När det kommer till tjänster som revisorn ska upprätta, anser ekonomichefen att revisorn ska 

granska, kontrollera, ge förslag på eventuella förbättringar samt fungera som ett bollplank. 

Ekonomichefen menar även att det är lämpligt om revisorn har någon form av skatteexpert som 

Maskintillverkaren AB kan ta hjälp av när det kommer till olika skattefrågor där denna expertis 

behövs. Dessa tjänster anser ekonomichefen att revisorn utför eftersom ekonomichefen har fått 

hjälp när frågor uppstått. 

 

Revisionen bidrar med en kvalitetsstämpel enligt ekonomichefen i Maskintillverkaren AB. 

Denna stämpel visar på att Maskintillverkaren AB gör rätt för sig samtidigt som det är en 

trygghet att någon extern part granskar för att bekräfta att den upprättade redovisning är i 

enlighet med lagar. För att revisorn ska uppfylla mer än de allmänna förväntningarna som 

Maskintillverkaren AB ställt på revisorn anser ekonomichefen att revisorn ska komma med 

olika proaktiva förslag och förbättringsmöjligheter. Dessa olika förslag kan bland annat vara 

hur ekonomichefen kan tänka annorlunda angående olika delar i redovisningen. Vidare säger 

ekonomichefen i Maskintillverkaren AB: 

 

Revisorn har ofta erfarenheter av andra bolag i samma bransch, som kanske gör något 

på något annat sätt och då får de gärna dela med sig av sin bästa erfarenhet till oss.  
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5.8. Sammanfattning av empiriska data 

I detta avsnitt har en sammanfattning av den empiriska data utformats. Denna sammanställning 

har utformats utifrån studiens konceptuella ramverk (figur 4). Det mest väsentliga från den 

empiriska data har sammanställts under respektive rubrik utifrån figur 4. Sammanställning har 

gjorts för att sedan underlätta läsningen av analysen.  

 
Tabell 2 

Sammanfattning av empiriska data 

Företag 
  

Förväntningar 
  

 
Relation Kunskap Ansvar Lyhördhet Fristående rådgivning 

Möbeltillverkaren 

AB 
Väl fungerande 

eftersom revisorn 

är lättsam. 
 
Väsentligt med en 

god relation för 

att få ut maximal 

nytta med 

revisionstjänsten.  

Revisorn är proffsig 

och kunnig.  
 
Huvudrevisorn har 

god kunskap om 

Möbeltillverkaren AB. 
 

 

Granska och 

säkerställa att den 

upprättade 

redovisningen 

inte bryter mot 

lagar.  

Revisorn 

fungerar som ett 

bollplank vid 

tveksamheter.  

Kunnig inom 

verksamhetens 

affärssystem samt 

upprättandet av IT-

revisionen.  

Plasttillverkaren 

AB 
Väl fungerande 

och tillförlitlig 

eftersom revisorn 

svarar på frågor 

som behöver 

besvaras.  

Revisorn ska vara 

kunnig inom både 

årsredovisningslagen 

och bokföringslagen. 
 
Revisorn har god 

kunskap om 

verksamheten med 

tanke på att 

Plasttillverkaren AB 

haft samma revisor 

länge. 

Revisorn ska 

stötta inom lagar 

samt uppdatera 

om något ändras i 

lagarna.  
 
Revisorn ska 

även utföra 

kontroller och 

stickkontroller. 
 

 

Revisorn är 

hjälpsam när 

revisionsklienten 

kontaktar 

revisorn om 

något känns 

osäkert.   

Hjälp med momsfråga 

eller andra frågor som 

revisionsklienten behöver 

hjälp att besvara.  

Kugghjulstill- 

verkaren AB 
Väl fungerande 

och tillförlitlig 

eftersom revisorn 

har korta 

svarstider och 

hjälper till att 

besvara frågor.  

Revisorn har god 

kunskap om 

verksamheten 

eftersom revisorn 

förstår hur 

produktionsprocessen 

fungerar.  

Revisorn ska 

säkerställa att 

bokföringslagen 

samt 

aktiebolagslagen 

följs.  
 
Revisorn ska vara 

ett organ som 

kontrollerar att 

det inte sker 

några 

oegentligheter 

som 

ekonomichefen 

Revisorn 

fungerar som ett 

bollplank 

eftersom revisorn 

hjälper till när 

något är oklart.   

Revisorn ska hitta de mest 

skattemässigt gynnsamma 

sätten.   
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själv kan ha 

missat. 

Plåttillverkaren 

AB 
Nuvarande 

revisorn: 

God relation 

eftersom det finns 

ett intresse av att 

revisorn vill att 

den upprättade 

redovisningen ska 

vara korrekt. 
 
Gamla revisorn: 

Ingen fungerande 

relation eftersom 

revisionstjänsten 

var för 

omfattande och 

detaljerad. 

Nuvarande revisor: 
God kunskap men 

kommer få mer 

kunskap med tiden.  

Revisorn ska 

granska den 

löpande 

bokföringen samt 

se till att rutiner 

fungerar på 

korrekt sätt.  
 
Granska så att 

Plåttillverkaren 

AB sköter sig och 

gör det som de är 

skyldiga till enligt 

lagar och regler.  

Väsentligt med 

en öppen dialog 

och att vara 

tillgänglig när 

någon av parterna 

har någon fråga.  
 
Revisorn är som 

ett bollplank som 

ger tips när det 

finns brister eller 

andra saker som 

behövs utvecklas 

vidare.   

Om Plåttillverkaren AB 

inte har tillräckligt med 

resurser inom ett visst 

kompetensområde ska 

revisorn komma med sin 

expertis.  
 
Revisorn ska komma med 

råd om bidrag som kan 

sökas.  
 

 

Lagersystems- 

utvecklaren AB 
God relation 

eftersom de haft 

samma revisor 

under en lång 

period. 
 
Betydelsefullt att 

revisorn ska vara 

lyhörd och 

engagerad i 

företaget. 

Det är betydelsefullt 

att revisorn har 

kunskap om 

verksamheten så att 

ekonomichefen slipper 

förklara samma saker 

om och om igen.  

Revisorn ska se 

till att 

Lagersystems- 

utvecklaren AB 

håller sig inom 

ramarna för 

lagarna.   

Revisorn 

fungerar som ett 

stöd när 

ekonomichefen 

inte vet hur olika 

poster ska 

redovisas. 

Fungera som ett 

bollplank.  
 
Komma med tips och 

tillrättavisningar för att 

förbättra redovisningen.  
 
Komma med olika tips 

inom skattefrågor för att 

framhäva det som är bäst 

för Lagersystems- 

utvecklaren AB. 

Uppvärmnings- 

tillverkaren AB 
Väl fungerande. God kunskap om 

verksamheten 

eftersom de haft 

samma revisionsbyrå i 

över 15 år. 

Kvalitetssäkra det 

som 

verksamheten 

presenterar utåt.  
 
Informera när det 

behövs.  

Revisorn är där 

som ett bollplank 

när frågor dyker 

upp. 

Revisorn ska ligga steget 

före och ge tips som 

gynnar verksamheten.  
 
Fungera som ett bollplank 

främst vid skattefrågor 

och internationell handel.  
 
Ska informera om olika 

nyheter, lagändringar eller 

liknande som 

verksamheten behöver 

vara uppmärksamma för. 
 
Revisorn ska även vara 

påläst och informera om 

olika bidrag som kan 

sökas. 

Maskintillverkaren 

AB 
Väl fungerande 

eftersom revisorn 

är lättsam. 

Revisorn har god 

kunskap om 

verksamheten 

eftersom revisorn varit 

Granska 

bokföringen, 

årsredovisningen 

samt rutiner.  

Kan bolla frågor 

med revisorn.   

Hjälpa inom olika 

skattefrågor där denna 

expertis behövs.  
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verksam inom 

Maskintillverkaren 

AB under en lång tid. 

 
Minimera 

riskerna för 

bedrägerier. 
 

 

 
Revisorn ska komma med 

olika proaktiva förslag 

och 

förbättringsmöjligheter.  
 
Revisorn har erfarenheter 

inom bolag i samma 

bransch och då kan 

revisorn förmedla sina 

bästa erfarenheter. 

 

Kommentar: Tabellen visar en sammanfattning av den empiriska data.  
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6. Analys 
 

I följande avsnitt presenteras en analys och diskussion om vilka förväntningar som de olika 

revisionsklienterna har på revisionstjänsten. Följande avsnitt delas in i fem olika delar; 

relationen mellan revisionsklient och revisor, revisorns kunskap, revisorns ansvar, revisorns 

lyhördhet och den fristående rådgivningen.  

 

6.1. Relation mellan revisionsklient och revisor 

Eftersom studien använt sig av tjänsteperspektivet var en del av denna studie att undersöka 

relationen mellan revisionsklienten och revisorn. Knechel et al. (2020) menar att revision kan 

ses utifrån ett tjänsteperspektiv eftersom det krävs en nära relation mellan revisionsklient och 

revisor för att revisorn ska kunna ge revisionsklienten maximal klientnöjdhet. Det krävs att 

revisorn lyssnar på revisionsklientens åsikter för att uppnå god klientlojalitet (Knechel et al., 

2020). Relationen mellan revisionsklient och revisor bör vara av en relationsbaserad karaktär 

eftersom relationen bör vara långvarig och grunda sig på kommunikation, samarbete och tillit 

mellan parterna (Levinthal & Fichman, 1988). I det empiriska materialet framgår det att 

samtliga revisionsklienter anser att relationen till revisorn fungerar på ett tillfredsställande sätt 

i form av att revisorn svarar på frågor som revisionsklienterna behöver hjälp att besvara. 

Relationen är även tillfredsställande eftersom revisorn är lättsam att tala med samtidigt som 

revisorn är professionell i sin yrkesroll. Respektive revisionsklient beskriver att kontakten med 

revisorn huvudsakligen sker två gånger om året; under förvaltningsrevisionen samt 

årsbokslutet. Samtliga revisionsklienter förutom Uppvärmningstillverkaren AB och 

Maskintillverkaren AB beskriver att kontakten med revisorn är sparsam. Jämfört med de andra 

revisionsklienterna beskriver Uppvärmningstillverkaren AB och Maskintillverkaren AB  att de 

har en kontinuerlig kontakt och en öppen dialog med revisorn under hela räkenskapsåret. 

Uppvärmningstillverkaren AB har haft samma revisionsbyrå i över 15 år samtidigt som 

Maskintillverkaren AB har följt med sin nuvarande revisor när revisorn valt att byta 

revisionsbyrå. Därmed kan vi se indikationer på att det finns ett samband mellan en väl 

fungerande relation samt en kontinuerlig kontakt och en god klientlojalitet inom revision.  

Klientlojaliteten blir ett faktum eftersom samtliga revisionsklienter förutom Plåttillverkaren AB 

har haft revisorerna under en lång tid. Plåttillverkaren AB avviker från detta påstående till följd 

av att de nyligen har bytt revisor. Orsaken till bytet var att revisionsklienten och revisorn inte 

kom överens om revisionstjänsten eftersom Plåttillverkaren AB ansåg att revisionen var för 
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omfattande och detaljerad. Enligt Fontaine et al. (2013) samt Ismail et al. (2006) är 

revisionsklienter benägna att byta revisionsbyrå när revisionsklienten upplever att revisorn inte 

är tillgänglig eller missköter relationen till revisionsklienten. Bytet av revisor i Plåttillverkaren 

AB kan förklaras av att det fanns en bristfällig klientnöjdhet från den förra revisorn. Vi kan 

därför se indikationer på att det även finns ett samband mellan en bristfällig relation och en 

bristfällig klientnöjdhet mellan revisionsklient och revisor.  

6.2. Revisorn kunskap 

Enligt Knechel et al. (2020) ökar klientlojaliteten om revisionsklienten uppfattar revisorn som 

kunnig utifrån revisionsklientens verksamhet och revisionsklientens förväntningar. Med hjälp 

av det empiriska materialet tror vi att Plåttillverkaren AB:s föregående revisor inte hade 

tillräckligt med kunskap om verksamheten samt vilka förväntningar som revisionsklienten hade 

på revisionstjänsten. En annan förklaring till att Plåttillverkaren AB har valt att byta 

revisionsbyrå kan vara att deras allmänna förväntningar på revisionstjänsten inte har uppfyllts. 

De allmänna förväntningarna består av egenskaper som måste finnas inom en tjänst. Vid brist 

på egenskaper inom de allmänna förväntningarna kommer revisionsklienten uppleva irritation 

och missnöje med revisionstjänsten (Fahy & Jobber, 2019). Därmed tror vi att den föregående 

revisorn i Plåttillverkaren AB inte uppfyllt revisionsklientens allmänna förväntningar eftersom 

revisionsklienten inte varit nöjd med revisionstjänsten. Vi kan se tecken på att det finns ett 

samband mellan revisorns bristande kunskap om revisionsklientens verksamhet och en 

bristande klientlojalitet. Den bristande klientlojaliteten kan förklara varför revisionsklienten 

valt att byta revisionsbyrå. Resterande revisionsklienter beskriver att revisorn har en god 

kunskap om revisionsklienternas verksamheter. Genom att revisionsklienterna uppfattar 

revisorn som kunnig kommer klientlojaliteten öka (Knechel et al., 2020). Samtliga 

revisionsklienter förutom Plåttillverkaren AB har haft sina revisorer under en lång tid, vilket 

kan tyda på att det finns en ökad klientlojalitet för de revisionsklienter som anser att revisorn 

har kunskap om verksamheterna. Därmed anser vi att det finns indikationer på ett samband 

mellan revisorns kunskap om revisionsklientens verksamhet och klientlojalitet.  

Enligt figur 1 påverkas revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten bland annat på 

grund av kommunikation med andra parter. Enligt den empiriska data framkom det att 

Plåttillverkaren AB haft kontakt med andra inom koncernen om vilken revisionsbyrå som 

verksamheterna inom koncernen hade. Där framgick det att koncernen anlitar en annan 

revisionsbyrå än vad Plåttillverkaren AB anlitat, som var ett billigare alternativ samt att 
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koncernen varit nöjd med den upprättade revisiontjänsten. Plåttillverkaren AB:s förväntningar 

på revisionstjänsten påverkades alltså av kommunikationen med andra parter. Det finns 

indikationer på att det föreligger ett revisionstjänstegap eftersom Plåttillverkaren AB:s 

förväntningar på revisionstjänsten inte uppfylldes jämfört med den upplevda revisionstjänsten.  

6.3. Revisorns ansvar 

Revisorns ansvar påverkar revisionsklienternas förväntningar på revisionstjänsten (figur 4). 

Revisorns ansvar enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 3 §, är att granska att det 

reviderade företaget förhåller sig till lagar och standarder som de ska följa. Revisorn ska även 

ge råd inom revisionsklientens redovisning som avser att förbättra den upprättade 

redovisningen (FAR, u.å). Samtliga revisionsklienter anser att en revisionstjänst som revisorn 

ska utföra är att granska revisionsklientens upprättade redovisning. Denna revisionstjänst menar 

samtliga revisionsklienter är en allmän förväntning. Fahy och Jobber (2019) menar att det krävs 

att de allmänna förväntningarna på revisionstjänsten uppfylls för att revisionsklienten inte ska 

vara missnöjd med revisionstjänsten. Samtliga revisionsklienter anser att de nuvarande 

revisorerna lever upp till revisionsklienternas allmänna förväntningar eftersom revisorerna 

granskar revisionsklientens upprättade redovisning varje räkenskapsår. Vi kan därför se att det 

finns indikationer på ett samband mellan uppfyllandet av de allmänna förväntningarna och 

klientnöjdhet eftersom samtliga revisionsklienter är nöjda med revisionstjänsten som de 

nuvarande revisorerna upprättar.  

Enligt ACCA (2019) kan intressenter ha förväntningar som inte motsvarar revisorns faktiska 

arbete. Ofta anser intressenter att revisorn har en skyldighet att förhindra företagsmisslyckande, 

vilket inte stämmer överens med de lagar som revisorn ska förhålla sig till (ACCA, 2019). 

Genom att intressenter har en missvisande uppfattning om vad revisionstjänsten är kan ett 

revisionsförväntningsgap uppstå (Carrington, 2014; Lin & Chen, 2004; Ruhnke & Schmidt, 

2014; Porter, 1993; Liggio, 1974; Koh & Woo, 1998). Ett revisionsförväntningsgap som kan 

uppstå är kunskapsgapet som innebär skillnader i vad revisionsklienter tror att revisorn gör och 

vad revisorn faktiskt levererar (ACCA, 2019). Med hjälp av det empiriska underlaget framkom 

det att Kugghjulstillverkaren AB anser att revisorns ansvar enligt lag är att upptäcka om någon 

anställd ägnar sig åt något brott, såsom att förskingra pengar. Likt Kugghjulstillverkaren AB 

menar Maskintillverkaren AB att revisorns ansvar enligt lag är att minimera risker för 

bedrägerier. Enligt Revisorsinspektionen (u.å) har inte revisorn en skyldighet enligt lag att 

efterforska brott men att revisorn har en anmälningsplikt om revisorn under sin granskning 



  

 

44 

finner att det finns misstankar om något brott. Eftersom Kugghjulstillverkaren AB och 

Maskintillverkaren AB anser att revisorns ansvar enligt lag är att upptäcka bedrägerier kan det 

indikera på att det föreligger ett kunskapsgap mellan revisionsklienten och revisorn.  

6.4. Revisorns lyhördhet 

Revisorn ska framföra sin expertis inom redovisning, revision och skatterådgivning samtidigt 

som revisionsklienten ska tillhandahålla information om verksamheten som revisorn är i behov 

av för att utföra revisionstjänsten. Klientlojaliteten ökar genom att revisorn skräddarsyr sin 

tjänst utifrån revisionsklientens åsikter och förväntningar. Genom att skräddarsy tjänsten 

uppfattar revisionsklienten revisorn som lyhörd utifrån deras förväntningar, vilket bidrar till att 

klientlojaliten ökar (Knechel et al., 2020; Duff, 2004). Resultatet från den empiriska data visar 

på att Möbeltillverkaren AB, Kugghjulstillverkaren AB, Uppvärmningstillverkaren AB samt 

Maskintillverkaren AB beskriver att revisorerna fungerar som ett bollplank till 

revisionsklienterna. Revisionsklienterna anser att de kan bolla frågor med revisorn när 

revisionsklienterna känner behov av hjälp. Kugghjulstillverkaren AB förklarar även att 

revisionsklienten kan ringa till revisorn när det är något oklart med den upprättade 

redovisningen utan att revisionsklienten känner sig obekväm. Detta anser vi kan tyda på att 

revisorn är förstående, empatisk och även lyhörd utifrån revisionsklientens förväntningar.  

Vidare beskriver Möbeltillverkaren AB och Plåttillverkaren AB att det krävs ett ömsesidigt 

samarbete i relationen mellan revisionsklient och revisor. De två revisionsklienterna beskriver 

samarbetet som nödvändigt för att revisionstjänsten ska utföras på bästa möjliga sätt. 

Möbeltillverkaren AB har inte bytt revisor på många år, vilket kan tyda på en god klientlojalitet 

eftersom revisorn har utformat revisionstjänsten utifrån revisionsklientens förväntningar. 

Därmed kan vi se indikationer på att lyhördhet från revisorn leder till en ökad klientnöjdhet som 

i sin tur har lett till en ökad klientlojalitet eftersom Möbeltillverkaren AB inte bytt revisor på 

många år. Jämfört med Möbeltillverkaren AB har Plåttillverkaren AB nyligen bytt revisor 

eftersom revisionsklienten inte ansåg att revisorn var tillräckligt insatt i revisionsverksamheten 

då revisorn utformade en för omfattande revision. Vi tror att bytet av revisionsbyrå kan bero på 

att Plåttillverkaren AB:s föregående revisor inte utformat revisionstjänsten utifrån 

revisionsklientens förväntningar. Därmed anser vi att det finns indikationer på ett samband 

mellan bristande lyhördhet från revisorn och en bristfällig klientlojalitet.  
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Enligt Knechel et al. (2020) är kvaliteten på kommunikationen mellan revisionsklient och 

revisor ett grundläggande skäl till en god relation. Ju mindre revisionsklienten är åtskild från 

revisionsprocessen, desto mer sannolikt är det att revisorn uppfyller revisionsklientens 

förväntningar på revisionstjänsten. Enligt den empiriska data framgår det att samtliga 

revisionsklienter får tillräckligt med information från revisorn om revisionens innehåll och 

omfattning. Samtliga revisionsklienter får en checklista på vad det är som revisorn ska granska 

och får då en uppfattning om vad revisionstjänsten innebär. Samtliga revisionsklienter förutom 

Plåttillverkaren AB har beskrivit att de är nöjda och tillfredsställda med revisionstjänsten som 

revisorn utför. Den föregående revisorn i Plåttillverkaren AB har inte uppfyllt 

revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten, vilket kan förklaras av att revisorn inte 

involverat revisionsklienten tillräckligt i revisionsprocessen. Vi kan se att det finns indikationer 

på ett samband mellan att revisorn involverar revisionsklienten i revisionsprocessen och en god 

klientnöjdhet. Den goda klientnöjdheten leder till en ökad klientlojalitet eftersom de 

revisionsklienter som revisorn involverar i revisionsprocessen är de revisionsklienter som har 

haft samma revisor under en lång tid. Revisionsklienten som inte blivit tillräckligt involverad i 

revisionsprocessen har valt att byta revisionsbyrå, vilket kan tyda på att ju mer revisionsklienten 

är åtskild från revisionsprocessen desto större risk är det att klientlojaliteten rubbas.  

 

6.5. Den fristående rådgivning 

Revisionstjänsten som revisorn utför till revisionsklienten består bland annat av den fristående 

rådgivningen (figur 4). Den fristående rådgivningen innebär att revisorn utför rådgivning som 

inte har ett nära samband med revisionen (SOU 1999:443). Med hjälp av den empiriska data 

framgår det att samtliga revisionsklienter anser att revisorerna finns där när revisionsklienterna 

har behövt stöd och hjälp med revisionsklienternas upprättade redovisning. Samtliga 

revisionsklienter har därmed använt sig av revisorns fristående rådgivning genom att få hjälp 

med redovisningen som inte har ett nära samband med revisionen. Med hjälp av uttalade 

förväntningar och outtalade förväntningar ska revisionsklienternas förväntningar på den 

fristående rådgivningen analyseras.  

 

Uttalade förväntningar innebär egenskaper som leder till att revisionsklientens tillfredsställelse 

på revisionstjänsten blir mer positivt vid närvarande av dessa egenskaper (Fahy & Jobber, 

2019). Uttalade förväntningar är önskemål som revisionsklienten har om revisionstjänsten 

(Ojasalo, 2001). Enligt det empiriska materialet framkom det att revisionsklienterna hade olika 
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uttalade förväntningar på revisionstjänsten. Möbeltillverkaren AB, Kugghjulstillverkaren AB, 

Uppvärmningstillverkaren AB samt Maskintillverkaren AB beskriver att en uttalad förväntning 

på revisionstjänsten är att revisorn ska fungera som ett bollplank till revisionsklienterna. De 

nämnda revisionsklienterna menar på att revisorn uppfyller de uttalade förväntningarna genom 

att revisorerna svarar på de frågor som revisionsklienterna behöver hjälp att besvara. Dock 

menar Kugghjulstillverkaren AB att en uttalad förväntning också är att revisorn ska 

kvalitetsstämpla redovisningen som revisionsklienten upprättat. Jämfört med de tidigare 

nämnda revisionsklienterna menar Lagersystemsutvecklaren AB att en uttalad förväntning är 

att revisorn ska granska verksamheten. Revisorerna i Kugghjulstillverkaren AB och 

Lagersystemsutvecklaren AB uppfyller revisionsklienternas uttalade förväntningar i form av att 

både upprätta förvaltningsrevisionen och årsbokslutet. Därmed uppfyller revisorerna 

Möbeltillverkaren AB:s, Kugghjulstillverkaren AB:s, Uppvärmningstillverkaren AB:s, 

Maskintillverkaren AB:s och Lagersystemsutvecklaren AB:s uttalade förväntningar på 

revisionstjänsten. Plåttillverkaren AB menar att en uttalad förväntning på revisionstjänsten är 

att revisionstjänsten ska vara översiktlig och inte omfattande. Enligt Ojasalo (2001) 

uppmärksammar revisionsklienten när de uttalade förväntningarna inte uppfylls av revisorn 

eftersom revisionsklienten tydligt vet vad som gått fel med revisionstjänsten. Vi får en 

uppfattning om att den föregående revisorn i Plåttillverkaren AB inte uppfyllt 

revisionsklientens uttalade förväntningar eftersom revisionsklienten beskrivit att 

Plåttillverkaren AB valt att byta revisor på grund av revisorns brist på kunskap inom 

verksamheten.  

 

Enligt Fahy & Jobber (2019) är outtalade förväntningar egenskaper som överraskar 

revisionsklienten. Uteblivande av dessa egenskaper kommer inte orsaka missnöje för 

revisionsklienten men förekomst av egenskaperna kommer tillfredsställa revisionsklienten. 

Med hjälp av den empiriska data framkom det att revisionsklienterna har olika outtalade 

förväntningar på revisionstjänsten. Kugghjulstillverkaren AB och Lagersystemsutvecklaren 

AB förklarar att deras outtalade förväntningar på revisionstjänsten innebär att revisorn ska hitta 

de mest skattemässigt gynnsamma sätten för verksamheterna. Jämfört med tidigare nämnda 

revisionsklienter anser Maskintillverkaren AB att en outtalad förväntning är att revisorn ska 

komma med tips som revisorn erhållit från revisionsklienter inom samma bransch. Att hitta de 

mest skattemässigt gynnsamma sätten för revisionsklienterna samt att komma med tips till 

revisionsklienten är tillåtet enligt Revisorslagen (SFS 2001:883). Dock har detta inget nära 

samband med själva revisionen, vilket tyder på att detta är en typ av fristående rådgivning som 
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revisorn kan utföra till revisionsklienten. Den fristående rådgivningen skapar mervärde till 

revisionsklienten (SOU 1999:443). Samtliga revisionsklienter förutom Plåttillverkaren AB har 

haft samma revisor under en lång tid, vilket kan tyda på att det finns indikationer på ett samband 

mellan uppfyllelse av revisionsklienternas outtalade behov och en ökad klientlojalitet.  
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7. Slutsats 

I det sista kapitlet av denna studie besvaras studiens syfte och problemformulering med hjälp 

av en summering av studiens resultat. Därefter kommer även studiens bidrag att beskrivas.  

Avslutningsvis presenteras begränsningar med studien samt förslag på framtida forskning.  

 

7.1. Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka förväntningar revisionsklienter har på 

revisionstjänsten. Vi ansåg att ämnet var intressant att undersöka eftersom det inte forskats om 

revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten med tjänsteperspektivet som teoretisk 

utgångspunkt. Vi ansåg det även intressant att undersöka förväntningar på revisionstjänsten 

eftersom vi båda kommer att arbeta inom revisionsbranschen. Med hjälp av den empiriska data 

som samlats in med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer kunde vi dra slutsatser för att 

besvara studiens syfte och problemformuleringar. 

 

Analysen visade att relationen mellan revisionsklienten och revisorn är nödvändig för att 

revisorn ska ge maximal nytta till revisionsklienten. Med hjälp av den empiriska data framkom 

det att de revisionsklienter som har en god och väl fungerande relation med revisorn, är de 

revisionsklienter som känner sig tillfredsställda med revisionstjänsten. Analysen visade även 

att en av revisionsklienterna inte ansåg att relationen med den föregående revisorn fungerade 

på ett tillförlitligt sätt, vilket medförde till att revisionsklienten bytt revisionsbyrå. Därmed kan 

vi se att det finns indikationer på ett samband mellan revisionsklientens och revisorns relation 

och klientlojalitet. Samtliga revisionsklienter förutom en har haft sina revisorer under en lång 

tid. Dessa revisionsklienter anser att revisorn har en god kunskap om revisionsklienternas 

verksamheter.  Revisionsklienten som nyligen bytt revisionsbyrå ansåg att den föregående 

revisorn inte hade tillräckligt med kunskap om revisionsklientens verksamhet. Vi kan därmed 

se att det finns indikationer på ett samband mellan revisorns kunskap om revisionsklientens 

verksamhet och klientlojalitet. 

 

Samtliga revisionsklienter förutom en anser att revisorn uppfyller revisionsklienternas allmänna 

förväntningar, uttalade förväntningar och outtalade förväntningar på revisionstjänsten. Dessa 

revisionsklienter har beskrivit att de är nöjda med revisionstjänsten som revisorn 

utför.  Revisionsklienterna som anser att revisorn uppfyllt de allmänna förväntningarna, 

uttalade förväntningarna och outtalade förväntningar på revisionstjänsten har haft sin revisor 
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under en lång tid. Revisionsklienten som inte anser att revisorn uppfyllt dessa förväntningar 

syftar till revisionsklientens föregående revisor. Denna revisionsklient har nyligen valt att byta 

revisionsbyrå. Vi anser att detta byte kan bero på att varken revisionsklientens allmänna 

förväntningar, uttalade förväntningar och outtalade förväntningar har uppfyllts. Därmed visar 

studien på att det finns indikationer på ett samband mellan uppfyllelse av revisionsklienternas 

allmänna förväntningar, uttalade förväntningar och outtalade förväntningar på revisionstjänsten 

och en ökad klientlojalitet.  

 

Studien visar att de revisionsklienter som anser att de får tillräckligt med information om 

revisionens innehåll och omfattning även anser att revisorn uppfyller revisionsklienternas 

förväntningar på revisionstjänsten. En av revisionsklienterna anser att de inte blivit tillräckligt 

involverade i revisionsprocessen. Därmed kan vi se att det finns indikationer på ett samband i 

att involvera revisionsklienten i revisionsprocessen och att revisionsklientens förväntningar på 

revisionstjänsten uppfylls. Genom att uppfylla revisionsklientens förväntningar skapas en ökad 

klientlojalitet, vilket studien indikerar på.  

 

Denna studie visar på att det möjligtvis föreligger förväntningsgap inom tre av 

revisionsklienterna. Två av revisionsklienterna anser att revisorn ska upptäcka och minimera 

risker för bedrägerier, vilket revisorn inte är skyldig att göra enligt svensk lagstiftning. Därmed 

har vi kunnat identifiera ett möjligt kunskapsgap hos de båda revisionsklienterna eftersom det 

finns ett gap mellan revisionsklienternas förväntning på vad revisorn ska göra och vad revisorn 

har till uppgift att göra. En annan revisionsklient har förklarat att revisionsklientens 

förväntningar på revisionstjänsten inte motsvarat den faktiskt upplevda revisionstjänsten. 

Därmed anser vi att det finns indikationer att det föreligger ett revisionstjänstegap inom denna 

revisionsklient eftersom förväntningarna inte uppfyllts på den upplevda revisionstjänsten.  

 

Avslutningsvis har denna studie visat på att det finns indikationer på ett nära samband mellan 

revisionsklienters förväntningar på revisionstjänsten, klientnöjdhet och klientlojalitet. Studien 

har även visat på att byte av revisionsbyrå kan bero på många olika anledningar. Därmed kan 

vi se att det är väsentligt att revisionsklienten och revisorn har en väl fungerande relation och 

kontakt för att kunna uppfylla revisionsklientens förväntningar på revisionstjänsten. Genom att 

uppfylla revisionsklientens förväntningar ökar klientnöjdheten som bidrar till en ökad 

klientlojalitet. 
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7.2. Bidrag 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka förväntningar som revisionsklienter har på 

revisionstjänsten. Vad vi vet har det inte gjorts någon forskning om detta ämne med 

tjänsteperspektivet som teoretisk utgångspunkt i Sverige. Tidigare forskning har beskrivit att 

det behövs mer forskning om revisionsförväntningsgapet i kontinentaleuropeiska länder 

(Quick, 2020). Därför ansåg vi att det fanns en kunskapslucka i forskningen som behövdes 

kompletteras. Tidigare forskning har även använt sig av kvantitativa metoder när de har 

undersökt förväntningar som revisionsklienter har på revisorns arbete (Ismail et al., 2006; 

Gooderham et al., 2004). Därmed ansåg vi att det varit väsentligt att utföra en kvalitativ 

forskningsmetod för att få en djupare förståelse om förväntningar genom att undersöka 

revisionsklienternas åsikter och tankar. Tidigare forskning har även beskrivit att 

revisionsförväntningsgapet är ett komplext begrepp som fortfarande behöver studeras 

(Kingsley, 2018). Därmed har denna studie bidragit till ännu mer kunskap och förståelse om 

revisionsförväntningsgapet.  

 

Denna studie har utformat en egen teoretisk modell för att skapa en förståelse för förväntningar 

som revisionsklienter har på revisionstjänsten (figur 4). Vi ansåg att det var relevant att använda 

tjänsteperspektivet som teoretisk utgångspunkt i denna studie för att undersöka hur relationen 

mellan revisionsklient och revisor påverkar klientlojaliteten. Därför har vi bidragit till fler 

insikter inom området om förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. Denna 

studie har även bidragit till en nyutvecklad modell (figur 4) och en ny teoretisk utgångspunkt 

som kan hjälpa till att förstå hur relationen mellan revisionsklienten och revisorn hänger ihop 

med förväntningarna som revisionsklienten har på revisionstjänsten.  

 

Avslutningsvis kan denna studie bidra med relevant och väsentlig information till revisorns 

dagliga arbete. Om revisorn blir medveten om vilka förväntningar som revisionsklienter har på 

revisionstjänsten som revisorn utför, kan revisorn uppfylla dessa eller förklara om 

revisionsklienten har överdrivna förväntningar. Om revisorn utför revisionstjänsten så att den 

motsvarar revisionsklientens förväntningar kan klientnöjdheten öka och därmed även 

klientlojaliteten. Eftersom revisionsklienter i form av medelstora företag utgör en markant del 

av revisorernas klienter anser vi att denna studie är ett väsentligt bidrag till revisorernas 

yrkesroll.  
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7.3. Begränsningar och förslag till framtida forskning 

På grund av studiens tidsbegränsning är studien baserad på sju semistrukturerade intervjuer, 

vilket är studiens första begränsning. Eftersom resultatet endast är baserat på sju medelstora 

företags förväntningar på revisionstjänsten går det inte att fastställa att resultatet karaktäriseras 

för samtliga företag i Sverige. Därmed är ett förslag till framtida forskning att komplettera 

denna studie med fler intervjuer i medelstora företag för att bekräfta eller förneka studiens 

resultat.  

 

Den andra begränsningen i denna studie är den geografiska utsträckningen. På grund av studiens 

begränsade resurser har studien utgått från revisionsklienter i Sverige. Ett förslag till framtida 

forskning är därmed att skapa en större variation av revisionsklienter i andra länder. Detta kan 

göras för att möjliggöra en jämförelse mellan förväntningar som medelstora företag har på 

revisionstjänsten i Sverige och andra delar i världen, vilket bidrar till en större geografisk 

utsträckning.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att använda den utvecklade modellen (figur 4) i flera 

olika branscher och inte enbart i tillverkningsbranschen som denna studie gjort. På grund av 

tidsbegränsningen har denna studie enbart haft fokus på en bransch. Därmed anser vi att 

framtida forskning kan fokusera på flera andra branscher för att möjliggöra en jämförelse 

mellan branschernas förväntningar på revisionstjänsten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Vill du berätta lite om vad din position i företaget är? 

o Vilka är dina huvuduppgifter? 

o Hur länge har du jobbat på företaget? 

2. Kan du beskriva verksamheten?  

 

Frågor om revisorn 

3. Vill du beskriva kontakten med revisorn? 

a. Kan du ge ett exempel på hur den senaste kontakten med revisorn såg ut? 

b. Har ni regelbundna möten? (månadsvis etc) 

4. Hur skulle du beskriva relationen som du har med revisorn? 

o Hur tycker du samarbetet fungerar? 

▪ Om bra; hur? 

▪ Om dåligt; varför?  

5. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor/revisionsbyrå? 

a. Hur gick valet till att välja revisor? 

b. Vad var anledningen till att ni bytte revisor? 

6. Köper ni in mertjänster från revisorn eller revisionsbyrån? 

o Om nej, vem utför tjänsterna? 

 

Företagets uppfattning om revisorns roll 

7. Vad skulle du säga är revisorns ansvar enligt lag? 

a. Vad grundar du det på? 

8. Vad anser du är revisorns huvudsakliga ansvar för ert företag? 

9. Vad har revisorn för uppgift för ert företag? 

10. Anser du att du får tillräckligt med information om revisionens innehåll/omfattning? 

(exempelvis hur revisionen går till samt vad som ingår)? 

a. Om ja; hur och på vilket sätt får du informationen? 

b. Om nej; vad beror det på? 
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Företagets förväntningar på att genomföra revisionen 

11. Vilka tjänster räknar du med att revisorn ska utföra åt företaget? 

o Anser du att revisorn lever upp till dessa? 

▪ Om ja; vad är det du anser revisorn lever upp till? 

▪ Om nej; vad är det du anser revisorn inte lever upp till? 

12. Vad anser du att revisionen bidrar med till ert företag?  

13. Vad skulle få dig att uppleva att revisionen uppfyllt mer än de allmänna krav som du 

ställt på revisionen?  

14. Upplever du att revisorn har kunskap om ert företag? 

a. Om ja: hur framgår det? 

b. Om nej: hur framgår det? 

15. Skulle du säga att revisionen är nödvändig för ert företag?  

a. Om ja; på vilket sätt? 

b. Om nej; på vilket sätt? 

16. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Mejl till företagen 

Hej! 

Vi är två studenter från Osby som studerar på Högskolan Kristianstad där vi studerar ekonomi 

med inriktning mot redovisning och revision. Vi är nu inne på vår sista termin och är nu i full 

gång med vår kandidatuppsats. Vårt syfte med vår kandidatuppsats är att studera olika företags 

förväntningar på revisorns roll. 

Vi hör därmed av oss till er om det hade funnits ett intresse av att bli intervjuade kring detta. 

Det hade varit bra om den person som har mest kontakt med revisorn är den som vi kan 

intervjua. Intervjun förväntas pågå i ungefär en timme.  

Vi hoppas att ni hade kunnat tänka er att ställa upp. 

Ha en fortsatt bra dag! 

Med vänliga hälsningar, 

Hilma Sjöberg & Emilia Svensson 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 

 

 
Sidan 1 av 2 

                 

 

  

      

 

Samtycke i samband med intervju 

 

Vi studerar på ekonomiprogrammet och håller på med vårt examensarbete (uppsats) 

som handlar om vilka förväntningar som olika företag har på sin revisor. För att få 

material till vår uppsats skulle vi vilja intervjua dig om vilka förväntningar som ert 

företag har om sin revisor. Om du godkänner det skulle vi vilja spela in 

intervjun/vårt samtal för att sedan transkribera (skriva ut) intervjun/samtalet. 

Ljudinspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen är godkänd och betyget har 

registrerats. 

 

Själva ljudinspelningen är en personuppgift som behandlas med stöd av ditt samtycke. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak genom att 

kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar 

dock inte den behandling som skett innan återkallandet. Ditt underskrivna samtycke 

kommer att sparas tills det inte längre är aktuellt, d v s tills ljudinspelningen är raderad. 

Det är endast vi, vår handledare och bedömande lärare/examinator på högskolan 

som kommer att ta del av det inspelade/transkriberade materialet. 

 

Högskolan Kristianstad är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att kontakta 

högskolan för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, 

överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Högskolans dataskyddsombud kontaktas 

via dataskyddsombud@hkr.se. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi 

behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

 

 

Namn på ansvarig(a) studenter: Emilia Svensson och Hilma Sjöberg 

 

Kontaktuppgifter: [mail/telefon]: 

Emilia Svensson: mail: emilia.svensson0119@stud.hkr.se telefon: 070-8576999 

Hilma Sjöberg: mail: hilma.sjoberg0001@stud.hkr.se telefon: 076-8977144 

 

 

Jag godkänner ljudinspelningen och samtycker till att denna behandlas i enlighet 

med informationen ovan.  

 

__________________________________  

Ort och datum 

 

__________________________________  

Namnteckning 

 

__________________________________  

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 – Litteraturgenomgång 

Tabell 3 

Litteraturtabell 

Källa Syfte Metod Data Teori Resultat Förslag till framtida 

forskning 

Gertsson 

(2021) The purpose of this 

licentiate 

dissertation is to 

advance our 

understanding of the 

auditor, creating a 

concept of the 

auditor through 

focusing on 

auditors’ own 

perceptions and 

understandings of 

their work in 

relation to 

boundary-setting 

forces. 

 

Quantitative 

and 

Qualitative  

Interviews, 

surveys, and 

Literature 

Review 

Stakeholder 

theory, 

Legitimacy 

theory 

The auditor can have a 

counseling role, a 

pedagogical role, and a 

coaching or 

developmental role for 

the client. 
Based on these results it 

can be concluded that the 

auditor is a professional 

engaged in a business 

environment.  
 
Auditors seem to be good 

at turning things around 

and seeing social 

contributions in what 

they think is interesting, 

i.e., adding value to the 

client. 

But how do adding value 

to the client in form of 

audit-related services 

influence audit quality? 

Future research is 

needed. To advance our 

understanding of the 

auditor and to create a 

more elaborated concept 

of the auditor future 

research should also 

include auditors’ 

perceptions and 

understandings of their 

work in relation to 

regulation as a boundary- 

setting force, by focusing 

on the boundaries of 

what the auditor does. 

One way to do this could 

be to explore how 

auditors understand the 

distinction between 

audit, audit-related, and 

non-audit services. 

De Ruyter, 

K. & 

Wetzels, 

M. (1999) 

 

The purpose of this 

article is to 

introduce the 

concept of 

relationship 

commitment to the 

accounting literature 

and to test several 

theoretical 

proportions with 

regards to the audit 

firm to the audit 

firm-client 

relationship 

empirically  

Qualitative Surveys None Several respondents 

indicated that they 

perceive their 

relationship as a ``win 

win situation'' as they 

depend on their account's 

specific expertise and the 

auditor depends on 

clients in terms of 

relative market share.  
 
Finally, we see that it 

pays to undertake joy 

efforts; there is strong 

evidence of a positive 

relationship between co-

operation between client 

an audit firm and 

continuance 

commitment. 

Future research has to 

reveal whether the 

results are generalizable 

for the market for 

accountancy services as 

a who and perhaps for 

other financial services 

domain.  
 
It may be worthwhile to 

study client audit 

relationships over time to 

be able to talk into 

account the dynamics of 

business relationships.  
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Quick 

(2020) 

The purpose of this 

paper is to review 

the existing, and 

extensive, literature 

on the audit 

expectation gap 

Qualitative  Literature 

review  

None The most frequently 

identified gaps refer to 

fraud detection. 

Education and the 

expansion of the auditor 

report are two response 

strategies often analyzed 

by prior research. 

In addition, given that 

the AEG is a very 

complex phenomenon, 

and that the previous 

qualitative research on 

the AEG is not only 

limited but also mostly 

very specific, future 

projects could use 

interview techniques.  

There is also a lack of 

cross-country studies.  

Finally, a promising 

avenue for future might 

be investigations 

regarding the impact of 

recent regulatory 

changes, like KAM 

reporting or stricter 

regulations regarding the 

provision of non-audit 

services, on the AEG.  

Budding & 

Wassenaar 

(2020) 

This article explores 

whether a 

‘management 

accountants’ 

expectation gap’ 

exists. We analyze 

to what extent 

expectations 

regarding tasks and 

role completion, as 

well as views of 

their effectiveness, 

differ among 

management 

accountants and 

their managers 

working in public 

and not-for-profit 

organizations.  

Qualitative Survey Literature 

review and 

Audit 

expectation 

gap 

This article shows that 

managers want their 

performance auditors to 

give more advice without 

being asked to do so, but 

the independent attitude, 

which inevitably plays a 

role in this, is less 

appreciated. 

To summarize, we can 

conclude that, on certain 

aspects, there is 

definitely a management 

accountants’ expectation 

gap, as there is on certain 

aspects a difference 

between the expectations 

of managers regarding 

the role of the 

management accountant 

and the extent to which 

these expectations are 

met. 

None  

Salehi 

(2016) 

The main objective 

of the study is at 

first identifying the 

expectation gap 

about audit 

responsibility and 

the second 

quantifying the 

expectation gap in 

Iran 

Qualitative Survey Audit 

expectation 

gap 

The results show that 

there is expectation gap 

between auditors and 

investors in Iran. 

None 
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Burke & 

Jarratt 

(2004)  

This study builds on 

recent work 

examining the 

planning patterns 

and approaches of 

small firms by 

integrating an 

understanding of the 

nature and extent of 

information and 

advice sought and 

received by the firm, 

and how that 

interaction 

influences the 

formation of 

competitive 

strategy. 

Qualitative 

and 

Quantitative 

Literature 

Review, 

interviews 

None The findings from this 

qualitative study are 

consistent with the recent 

work of Hill et al.(1999) 

supporting the 

importance of personal, 

business relationships in 

providing information for 

decision making. These 

relationships are founded 

on trust, and the 

knowledge that the 

business partner will act 

benevolently, thus 

providing advice that is 

in their business partner’s 

best interest.  

 

The challenge for 

advisers is to develop 

relevant advice that can 

guide their clients” 

business growth and 

profitability 

None 

Gooderha

m et al. 

(2004)  

The main task of 

this article is to 

extend our 

knowledge of the 

characteristics of 

those small firms 

who use business 

advisory services 

stemming from 

accountants  

Qualitative Surveys None Unsurprisingly our study 

indicates that the small 

firm must perceive its 

accountant as a credible 

deliverer of business 

advisory services if they 

are to be used in an 

advisory capacity. 

However, for a small 

firm to purchase business 

advice from its 

accountant the results of 

our study indicate that 

there are at least two 

conditions that must be 

fulfilled. First, the 

statutory service of the 

authorized accountancy 

must be perceived as 

being of high quality. 

Second, in line with 

Spilling’s (2000) 

research, the small firm 

itself must have an 

ambition to grow orto 

develop in the sense that 

it is receptive to the 

advisory services being 

offeredto them. 

Our future research will 

seek to further explore 

the significance of these 

two factors – that is 

strategic intent and 

absorptive capacity – for 

the purchase of business 

advisory services and to 

explore their amenability 

to external influence.  

Koh & 

Woo 

(1998) 

This paper aims to 

review the literature 

on the audit 

expectation gap. 

Quantitative Literature 

Review 

None However, it must be 

noted that the expectation 

gap arises from a 

combination of excessive 

Given the current 

situation, it is likely that 

the audit expectation gap 

will continue to be a 
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The issues that have 

been discussed in 

the literature can be 

classified into three 

main categories:1. 

definition of the 

expectation gap; 2. 

nature and structure 

of the expectation 

gap; and 3 ways to 

reduce the 

expectation gap. It 

is hoped that this 

paper can provide 

insights into the 

audit expectation 

gap. 

expectations and 

insufficient performance 

(Knutson,1994). Steps 

must be taken to lower 

the public’s expectations 

as well as to improve the 

auditors’ performance. 

Misconceptions and 

differences in 

expectations will persist 

unless effective and 

timely solutions are 

implemented. 

major concern for many 

more years to come 

Knechel, 

Niemi & 

Sundgren 

(2008) 

The purpose of this 

paper is to examine 

the 

determinants of 

auditor choice in a 

small company 

market  

Qualitative We use 

2,333 firms 

in our main 

analyses. 

The data is 

taken from 

the Voitto 

+ database, 

which 

contains the 

financial 

statements 

for almost all 

firms 

operating 

in Finland.  

None We find that among the 

smallest firms, the choice 

to 

hire a certified auditor 

relates to the level of 

complexity in the 

organization as measured 

by size and extent of 

workforce. For 

firms that must use a 

certified auditor, we find 

that the choice 

between a first tier and 

second tier firm is related 

to size, the 

extent of debt financing, 

and complexity 

associated with being 

a member of an 

associated group. Finally, 

in the upper end of 

the market, the decision 

to hire a large 

international firm 

relates to size, the need 

for financing, be it equity 

or debt, and 

complexity due to a 

broad labor force. This 

pattern is 

interesting because it 

indicates that the need for 

a higher 

quality auditor is driven 

first by complexity, then 

as the firm 

grows, it is supplemented 

by the use of debt 

financing and 

None 
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ultimately by the need to 

raise equity as well as 

debt financing.  

Ruhnke & 

Schmidt 

(2014) 

This study seeks to 

analyze causes of 

the gap as well as 

the impact of 

proposed changes to 

the current statutory 

audit regime using 

an approach that 

differs from those 

used in prior 

literature. 

This approach 

allows us to 

attribute the audit 

expectation gap 

under the current 

regime to a failure 

of the public, the 

standard-setter, or 

the auditor. 

Qualitative 

and 

Quantitative  

Surveys and 

literature 

review 

Neinstitution

alistic 

theory,  

We find the public to 

have exaggerated 

expectations of auditors' 

responsibilities under 

current standards. Other 

causes of the gap relate 

to the public's difficulty 

in assessing the 

performance of auditors, 

but also to deficiencies in 

auditors' performance. In 

addition, we find that 

auditors are not fully 

aware of their 

responsibilities. 

Increasing the 

information content of 

the audit opinion is 

expected to narrow the 

gap. By contrast, recent 

proposed changes, such 

as mandatory rotation 

and a ban on non-audit 

services, may reduce the 

gap only to a lesser 

extent. 

None 

Fontaine et 

al. (2013) 

However, the 

auditing literature 

lacks qualitative 

insight from clients 

about the reasons 

why they change 

auditing firms and 

their perception of 

the value of auditing 

services. To better 

understand the 

customer's 

perspective, we 

conducted 

interviews with 20 

CFOs who 

participate in 

decisions on the 

appointment of 

auditing companies. 

Quantitative Interviews None Our results suggest that 

the quality of the auditor-

client relationship is the 

key determinant of 

auditor switching and 

audit value.  

For publicly traded 

companies, future work 

could compare and 

contrast the responses of 

company management 

with those of the 

company’s audit 

committee members. 

Finally, research could 

be carried out 

specifically to investigate 

how the financial 

managers of U.S. public 

companies may influence 

audit committee 

decisions in the post-

SOX period 
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Salehi & 

Arianpoor 

(2021) 

The purpose of this 

paper is to 

investigate the 

consequences of the 

auditor’s choice in 

group companies 

and the expectation 

gap of listed firms 

on the Tehran Stock 

Exchange (TSE). 

Qualitative In this study, 

128 

companies 

(768 

observations

) listed on 

the TSE 

during the 

period 2012 

to 2017 have 

been 

investigated. 

To test the 

hypotheses, 

logistic 

regression 

has been 

used. 

Hypotheses The results showed that 

companies that are 

members of business 

groups are more likely to 

choose their auditors 

from large audit firms. 

The research findings 

also showed no 

significant relationship 

between the business 

group firms that have 

used the large auditor and 

the financial reporting 

quality. The results 

showed a positive and 

meaningful relationship 

between the member 

firms that use the large 

auditor and the audit 

fees. The results showed 

a negative and significant 

relationship between 

membership in business 

groups and the audit 

expectations gap. 

It also encourages 

researchers to do more 

research in the future and 

other developing realms 

and economies. It is 

hoped that this research 

study will help managers 

for auditor’s choice in 

group companies. 

Olejde, 

Erin, 

Asiriuwa 

& Usman 

(2020) 

 

This study provides 

an empirical 

analysis of the scope 

and nature of audit 

expectation gap in 

Nigeria. 

Qualitative Surveys and 

questionnair

es  

Literature 

Review, 

Audit 

expectation 

gap, The role 

conflict 

theory, 

Hypotheses  

From the outcome of this 

study, the audit 

expectation gap primarily 

arose from the 

unreasonable expectation 

of the users due to their 

lack of understanding of 

the roles of auditors.  

None 

Porter 

(1993) 

The study enables 

the duties which 

constitute the 

reasonableness, 

deficient standards 

and deficient 

performance 

components of the 

gap to be identified. 

Qualitative Empirical 

research was 

conducted in 

New Zealand 

in 1989 to 

investigate 

the audit 

expectation-

performance 

gap. 

None The research provides 

new insights into the 

structure, composition 

and extent of the audit 

expectation-performance 

gap but, more 

importantly, it signals a 

rational, comprehensive 

approach towards 

narrowing the gap. If 

adopted, this should 

bring society's 

expectations of auditors 

and auditors' 

performance into closer 

accord and, as a 

consequence, reduce the 

criticism and litigation 

which auditors face 

today. 

None 
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Lin & 

Chen 

(2004) 

This study 

investigated  the  ris

e  of  ‘expectation  g

ap’ and  related 

auditing 

issues under 

business   and 

auditing 

environment   in the 

People’s  Republic 

of China.  

Qualitative 

and 

quantitative 

Questionnair

e survey 

Literature 

Review 

The results reveal 

that  the  role  and 

benefits of public 

accounting (independent 

auditing) had been 

positively recognized by 

Chinese audit 

beneficiaries andauditors, 

and there were increasing 

demands for expanding 

theapplicability   of   publ

ic   accounting. 

A study in 

furtherdetail  on  perceiv

ed  strengths  and  limitat

ions  offoreign  CPA 

practices,  and  their  pot

ential  impacton the 

Chinese economy, will 

definitely benefit 

theprogress of 

liberalizing public 

accounting servicesin 

China. 

Knechel et 

al., (2020) 

This paper draws 

from the service 

science and 

professional service 

literatures to 

conceptualize 

financial auditing as 

an economic 

service. 

Quantitative Literature 

review 

None Utilizing research on 

service networks, we 

draw attention to a 

broader perspective than 

the dyadic relations of 

service provider and 

client to show that the 

possible frictions 

between the value of co-

creation of the service 

and the independence of 

the service professional 

are endemic to the 

service process, implying 

that efforts to maximize 

auditor independence 

may have un- expected 

costs that impair audit 

quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Given recent debates 

about audit partners 

signing the audit opinion 

and the common finding 

that audit quality proxies 

can vary systematically 

by office or audit partner 

this perspective may be 

less appropriate for 

future research. We have 

also presented a series of 

propo- sitions that can be 

derived from this 

perspective that could be 

subject to future 

research. Regardless, we 

feel that a service 

perspective provides 

some genuinely unique 

insights into the audit 

and can serve as theoret- 

ical support for a variety 

of existing empirical 

findings and broad 

avenues for future 

research. 

 

Petrick & 

Scherer 

(2003) 

 

 

The focus of this 

article, however, is 

on understand- ing 

the complex, 

interdependent 

moral roots that 

embed the multiple 

motives for Enron 

legal malfeasance 

and to provide more 

than a moral garden 

hose to address 

these issues.  

 

Quantitative 

 

Literature 

Review 

 

None Finally, three positive 

action steps to improve 

managerial integrity 

capacity and proposed 

remedies for victimized 

Enron stakeholders were 

recommended. 

Practice I: Provide 

education for managers 

to in- crease awareness of 

the importance of (a) 

sustain- ing process and 

developmental integrity 

capacity as a strategic 

management asset and 

None 



  

 

67 

(b) of ac- countability for 

developing judgment 

integrity by balancing 

management and ethics 

competencies. 

 

Practice II: Expand the 

scope of managerial 

account- ability to 

include system integrity 

capacity devel- opment, 

including the regular 

implementation of 

transparent economic, 

social, and environmental 

accounting systems. 

Practice III: Expand the 

scope of managerial 

fiducia- ry duties to 

include institutionalized 

stakeholder democratic 

participation in corporate 

gover- nance. 

Levinthal 

& Fichman 

(1988) 

 

We used the 

techniques of event-

history analysis to 

ex-amine 

empirically the 

duration of dyadic 

interorganiza- tional 

attachments through 

a study of auditor-

client relationships.  

 

Quantitative 

 

Variables - 

Hazard Rate 

 

Hypotheses 

 

Our findings suggest that 

the history of 

priorrelations among 

organizations has an 

important effect on the 

nature of future relations.  

 

It would be interesting to 

apply this study's theory, 

analysis, and 

methodological ap- 

proach in settings in 

which the governance 

structure is not 

constrained and a 

broader range of 

possibilities could be ex- 

amined, 

includingverticalintegrati

on,long-termcontractual 

arrangements, and 

multiple suppliers. 

Ismail, 

Haron, 

Ibrahim & 

Isa (2006) 

 

The purpose of this 

paper is to explore 

the relationship 

between audit 

service quality, 

client satisfaction 

and loyalty to the 

audit firms. 

 

Quantitative 

 

Servqual 

model 

 

Expertancy 

disconfirmati

on theory 

 

The public listed 

companies were satisfied 

with the tangible 

dimension but were 

dissatisfied with the other 

four dimensions. The 

most dissatisfied 

dimension was empathy. 

Customer satisfaction 

was found to partially 

mediate the relationship 

of reliability and 

customer loyalty. 

 

The small sample size is 

a limitation of the study. 

Also, the study examined 

all services offered by 

audit firms. A larger 

sample size and focusing 

on a particular service 

would be better as the 

respondents would then 

be able to give a more 

focused answer. Also, 

the public listed 

companies were not 

analysed further into 

various industry types, 
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Kommentar: Tabellen beskriver artiklarnas syfte och resultat. I en del artiklar står det ”none” vilket syftar till at 

det inte varit möjligt att hitta information.  

size of firm and other 

corporate attributes to 

understand their different 

needs. 

Lee, Ali & 

Gloeck 

(2009) 

 

This study aims to 

investigate the 

causes of the audit 

expectation gap in 

Malaysia 

 

Qualitative 

 

Interviews 

 

Audit 

expectation 

gap 

 

This study found that the 

causes of the audit 

expectation gap in 

Malaysia are 

complicated. They arise 

from a combination of 

misconceptions or 

ignorance on the part of 

users, the complicated 

nature of the audit 

function, unreasonable 

expectations, 

inappropriate legislation, 

and under-performance 

by auditors due to 

reasons including “low 

balling” and 

unreasonable audit fees 

amongst others. 

It would be interesting 

for future research to be 

conducted in different 

countries in the region to 

determine whether there 

are any cultural 

influences to the causes 

and the proposed 

remedies for the audit 

expectation gap. 
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