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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie undersöker vilka yrkesrelaterade faktorer som kan leda till låg 

revisionskvalitet i Sverige. Syftet med studien är att på den svenska marknaden undersöka vilka 

yrkesrelaterade faktorer som leder till låg revisionskvalitet. Detta genom att fokusera på vilka 

interna och externa faktorer som revisorer ser som de största källorna till 

revisionsmisslyckanden.  Tidigare forskning inom ämnet har berört hur olika interna samt 

externa faktorer påverkar den enskilde individen i revisionsprocessen. Dessa faktorer har i sin 

tur påverkat revisionskvaliteten på olika sätt. Empirin i studien har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer för att fånga respondenternas egna åsikter och upplevelser och har 

därefter kodats i olika steg. Analysen har genomförts med koppling till den tidigare forskningen 

och de övergripande teman presenterade i den intervjuguide som användes i samband med 

intervjuerna. Studien har visat på att den enskilde revisorn påverkar revisionen genom sin 

individuella bedömnings- och beslutsprocess och att den enskilde revisorns bedömnings- och 

beslutsprocess påverkas av vissa interna samt externa faktorer vilket leder  till låg 

revisionskvalitet. 

 

Nyckelord: Revisionsmisslyckande, revisionskvalitet, revisionskompetens, professionell 

skepticism, bedömnings- och beslutsprocess.



 

 

 

Abstract 
This qualitative research study explores underlying factors that can lead to audit failure in 

Sweden. The purpose of this study is to contribute to the ongoing research and to understand 

how an individual auditor can have an impact on audit failure in Sweden. Prior research on the 

subject have mainly been focused on audit quality and how both external and internal factors 

have a significant impact on the individual who carries out the audit. The data in this study have 

been collected through interviews to capture the respondents’ thoughts and experiences given 

in the respondent own words and have later been coded in several steps. The analysis has then 

been carried out with focus on prior research and the main themes presented in the interview 

guide that was presented during the interviews. The study has shown that the individual auditor 

has an impact on the audit through the individuals own judgement and decision-making process 

and that this judgement and decision-making process have an impact on some specific external 

and internal factors that can lead to audit failure.  

 

Keywords: audit failure, audit quality, auditor competence, professional scepticism, judgement 

and decision-making.  
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1.  Inledning 
I detta kapitel kommer först bakgrund och problemdiskussion att presenteras för att sedan 

övergå till studiens frågeställning samt syfte. 

 

1.1  Bakgrund och problemformulering 
I Sverige finns det idag, år 2016, 2 900 stycken auktoriserade revisorer och 147 stycken 

registrerade revisionsbolag (Revisorsnämnden 2016a). Revisorn har en central och viktig roll 

som aktör på den ekonomiska marknaden och verkar utifrån allmänhetens intressen när denne 

granskar företagens finansiella rapporter (Dagens Industri 2016b). Revisorn agerar även som 

en kvalitetsstämpel för företag genom att säkerställa att de finansiella rapporterna som företaget 

tar fram är tillförlitliga. Tillförlitlig information på kapitalmarknaden är en viktig förutsättning 

för en fungerande marknad. Det är utifrån denna information som viktiga beslut tas kring bland 

annat investeringar. 

 

För att kunna erhålla denna tillförlitliga information ställs det höga krav på revisorn och 

kvaliteten på revisionen som utförs av revisorn. I en debattartikel från Dagens Industri (2016b) 

argumenterar generalsekreteraren och ordföranden i branschorganisationen FAR1 för att 

revisionskvalitet bygger på revisorns professionella bedömningar och hur revisorn agerar i olika 

situationer under revisionsprocessen av den finansiella rapporten (Dagens Industri 2016b). För 

att kunna säkerställa revisionskvalitet finns bland annat FAR och Revisorsnämnden som 

återkommande genomför kvalitetskontroller samt internationella ramverk och standarder som 

reglerar hur revisorn skall agera i sin yrkesroll och hur revisionsprocessen skall genomföras på 

bästa sätt (Dagens Industri 2016b). 

 

Dessa internationella ramverk och standarder lägger stor betoning på hur planeringen av 

revisionsprocessen skall utföras för att uppnå tillförlitliga resultat, med andra ord 

revisionskvalitet. Standarderna redogör alltifrån hur revisionsplaneringen skall utformas till hur 

man skall, utifrån väsentlighet och risk, bedöma olika poster i en balans- och resultaträkning. 

Detta för att revisorn sedan i slutet av revisionsprocessen ska kunna skriva under en ren 

revisionsberättelse och på så sätt intyga att ett företags finansiella information är tillförlitlig och 

ger en rättvis bild över företagets ekonomiska ställning (ISA 300;  320; 330 & 700).  

 

Trots att de finns både myndigheter och organisationer samt regelverk och standarder för att 

säkerställa  revisionskvalitet förekommer det ändå situationer, både historiskt och i modern tid, 

där revisorer brustit i sina yrkesroller. När en revisor brister i sin yrkesroll leder det till ett så 

kallat revisionsmisslyckande. Ett revisionsmisslyckande innebär exempelvis att revisorn under 

revisionsprocessen har misslyckats med att upptäcka väsentliga2 felaktigheter i ett företags 

                                                 
1 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
2 Felaktigheter som är av den storleken att det kan ge en allvarligt missvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning. 
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finansiella information. Detta får som konsekvens att företagets finansiella information blir 

missvisande och därför inte alls tillförlitlig.  

 

Det har förekommit olika revisionsmisslyckanden som fått stor uppmärksamhet i massmedia. 

Ett exempel från Sverige är gällande HQ bank och revisionsbyrån KPMG. Det visade sig i 

Finansinspektionens utredning att HQ bank lämnat felaktiga uppgifter i sin årsredovisning för 

år 2009, vilket i sin tur gav en missvisande bild av företagets ekonomiska ställning 

(Revisorsnämnden 2014). Revisorerna anklagades här för att ha brustit i sin yrkesroll genom att 

inte påvisa dessa felaktiga uppgifter vid sin granskning och åtalades i februari 2016 för 

medhjälp till grovt svindleri (Stockholms Tingsrätt 2016). Dom har dock ej utfallit i skrivande 

stund. 

 

En annan stor revisorsskandal i Sverige handlade om elhandelsföretaget Kraft & Kultur där 

företaget redovisade en anmärkningsvärt stor post i upplupna intäkter3 under räkenskapsåren 

2009 och 2010 vilket gav en missvisande bild av att företaget var lönsamt medan det i själva 

verket visade sig att företaget var insolvent4. Ansvarige revisorn hade brustit i sin yrkesroll och 

Revisorsnämnden utfärdade en disciplinär varning (Dagens Nyheter 2013). 

 

Författarna till denna studie, som båda aspirerar till att bli auktoriserade revisorer, finner det 

väldigt intressant att det förekommer misslyckanden trots den reglering som finns vars syfte är 

att säkerställa revisionskvalitet. Författarna vill därför i denna studie fördjupa sig i de faktorer 

som kan vara bakomliggande faktorer till revisionsmisslyckanden.  

 

Tidigare forskning i ämnet har framförallt varit inriktad på generell revisionskvalitet och 

förklarar påverkan utifrån interna och externa faktorer (Francis 2011). Forskningen visar på att 

de faktorer som påverkar den enskilde revisorns bedömnings- och beslutsprocess exempelvis 

är revisorns professionella skepticism (Quadacker, Groot & Wright 2014; Nelson 2009) eller 

brist i revisorns kompetens samt erfarenhet ( Ye, Cheng & Gao 

2014, Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 2014; Bonner 1999; Birnberg 2011). Ovanstående 

faktorer har Nelson (2009) kopplat samman i en modell som presenterar hur tidigare kunskap, 

revisorns egenskaper samt dennes motivation i kombination påverkar revisorns bedömningar 

och agerande.  

 

Studier har också fokuserat på externa faktorer som påverkar individens bedömnings- och 

beslutsprocess såsom revisorns miljö och uppgiftens komplexitet som i sin tur påverkar 

revisionskvaliteten (Bonner 1999). Den tidigare forskningen visar även på externa faktorer som 

organisationer och företags påverkan på revisionskvaliteten (Birnberg 2011). 

 

Den tidigare forskningen har framförallt bedrivits kvantitativt och då övergripande behandlat 

både interna faktorer som revisorn som individ besitter och externa faktorer som påverkar 

revisorn som individ. I Sverige har det bedrivits relativt lite forskning inom området varpå den 

                                                 
3 Intäkt som hör till bokslutsåret där företaget har utfört tjänsten/varan men ej fakturerat. 
4 Man kan ej betala sina skulder i tid. 
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tidigare forskningen för denna studie baseras på forskning som bedrivits internationellt. 

Författarna vill därför utifrån tidigare forskning bidra genom att kvalitativt belysa vad som kan 

påverka revisionskvaliteten negativt på den svenska marknaden. Författarna vill utifrån 

revisorernas egna uppfattningar bidra till en djupare förståelse för vad som kan vara de 

bakomliggande faktorerna som kan leda till revisonsmisslyckanden.  

 

1.2  Frågeställning 

Vilka yrkesrelaterade faktorer ser revisorer som de största källorna till låg revisionskvalitet?

  

1.3  Syfte 
Syftet med studien är att på den svenska marknaden undersöka vilka yrkesrelaterade faktorer 

som leder till låg revisionskvalitet. Detta genom att fokusera på vilka interna och externa 

faktorer som revisorer ser som de största källorna till revisionsmisslyckanden. 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna kvalitativa studie kommer att rikta in sig på den svenska marknaden och fokus kommer 

att läggas på revisorns egna uppfattningar om hur interna och externa faktorer påverkar 

revisionen med utgångspunkt från revisorn som individ i dennes bedömnings- och 

beslutsprocess.  De respondenter som intervjuas för studien har begränsats till Stockholm samt 

Södertälje.  
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2.  Referensram 
Referensramen inleds med en redogörelse av revisorns roll samt en redogörelse för de ramverk 

och standarder som en revisor förväntas följa. Detta för att läsaren lättare skall förstå vad som 

förväntas av en revisor och hur denne skall arbeta samt föra sig i sin yrkesroll. Slutligen 

kommer tidigare forskning att presenteras i ämnet. 

 

2.1  Revisorns roll 
En revisor verkar i allmänhetens intresse när denne granskar de finansiella rapporterna som 

företagen presenterar och förväntas agera i enlighet med god revisionssed5 (IESBA 2014). Den 

information som genereras utifrån dessa finansiella rapporter kommer sedan att ligga till grund 

för exempelvis beslut gällande investeringar. I och med detta påverkar revisionen den enskilde 

aktieägaren och investeraren likväl som de stora företagen. Det är dock inte endast aktieägarna 

och de potentiella investerarna som påverkas av revisionen. Revisionen är även till för att 

bedöma ett företags fortsatta fortlevnad och svårigheterna att uppnå en tillförlitlig återspegling 

av detta kan få konsekvenser för såväl den ekonomiska marknaden samt samhället i sig. Arbetet 

som revisorn utför är således relevant på flera olika plan i samhället.  

 

2.1.1  Auktorisation 

Det finns ett antal krav för att bli auktoriserad revisor enligt Revisorsnämnden 

(Revisorsnämnden 2016d). Att bli auktoriserad revisor innebär att man har det yttersta ansvaret 

för att ett företags finansiella rapport är tillförlitlig genom att man är den påskrivande revisorn 

som undertecknar revisionsberättelsen. Kraven innebär bland annat att den som ansöker om 

auktorisation yrkesmässigt ska utöva revisionsverksamhet och vara bosatt i Sverige. Vidare ska 

sökanden avlagt en revisorsexamen6 med godkänt resultat samt under de senaste fem åren före 

ansökan ha utövat revisionsverksamhet som omfattar minst 1500 timmar (Revisorsnämnden 

2016d). För att få skriva provet som ger en revisorsexamen måste individen ha åtta års praktisk 

samt teoretisk erfarenhet. Individen måste som lägst ha en kandidatexamen och läst minst 90 

högskolepoäng inom företagsekonomi samt även läst bland annat 30 högskolepoäng handelsrätt 

och beskattningsrätt på 15 högskolepoäng. Förutom dessa teoretiska krav måste även praktisk 

erfarenhet i form av arbete/handledning under tre år av en godkänd eller auktoriserad revisor 

uppvisas (Revisorsnämnden 2016e).  

 

2.1.2  Krav på revisor 

Eftersom en revisor agerar i allmänhetens intresse genom att säkerställa att ett företags 

finansiella rapport är tillförlitlig finns det krav på att vissa företag måste ha en auktoriserad 

revisor som genomför revision och på så sätt granskar företagets finansiella rapportering. 

Grundregeln är att alla aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor, men det finns vissa 

aktiebolag som kan välja att inte att ha en revisor. Aktiebolag som uppfyller följande punkter 

måste ha en revisor (Bolagsverket 2016; ABL): 

                                                 
5 Innebär att en revisor skall följa de etiska reglerna som benämns i FARs Etikkod 
6 Auktorisationsprov 



5 

 

 

 Publika aktiebolag, 

 

 Aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag 

som bedriver bank- eller finansieringsrörelse samt,  

 

 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 

När det gäller möjligheten att inte ha en revisor skiljer det sig mellan nybildade privata 

aktiebolag och befintliga privata aktiebolag. Nybildade privata aktiebolag kan välja om de vill 

ha en revisor eller inte medan befintliga privata aktiebolag måste uppfylla vissa krav minst två 

år i rad för att inte ha en revisor (Bolagsverket 2016). För att ha möjlighet att plocka bort 

revisorn måste ett befintligt aktiebolag uppvisa att de ej har uppnått minst två av nedanstående 

kriterier två år i rad (Bolagsverket 2016; ABL): 

 Fler än  3 anställda (i medeltal), 

 

 Fler än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning,  

 

 Mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning 

2.1.3  Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (RN) är en myndighet som har som uppgift att se till att revisorer sköter sin 

uppgift på ett tillfredställande sätt samt hanterar de situationer som uppkommer när revisorer 

begår ett misstag. Enligt revisionslagen 3 § framgår att: 

 

“ Revisorsnämnden skall: 

1. Pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 

 

2. Utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade 

revisionsbolag, 

 

3. Pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och 

registrerade revisionsbolag, samt  

 

4. Ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt.” 

 

Nämnden bildades 1 juli 2005 samtidigt som revisorslagen trädde i kraft och nämndens två 

huvuduppgifter är dels att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov 

samt att bedriva tillsyn över dessa (Revisorsnämnden 2016f). Revisorsnämnden har även ansvar 

för att de normer som kvalificerade revisorer utför i sina revisionsuppdrag följer god revisor- 

och revisionssed. Syftet med verksamheten är att upprätthålla förtroendet för revisorers 

verksamhet och för auktorisationssystemet. Detta dels genom att kontrollera att den revision 
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som utförs håller hög kvalitet genom granskning men även genom tillsynsnämnden där 

revisorsnämnden tar emot och prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer 

(Revisorsnämnden 2016f). Dessa s.k. disciplinärenden kommer ofta från kunder, 

konkursförvaltare eller myndigheter. Om Revisorsnämnden finner att en kvalificerad revisor 

åsidosatt sina skyldigheter kan det leda till en disciplinär åtgärd i form av en erinran, varning 

eller upphävande av godkännandet av auktorisationen (Revisorsnämnden, 2016f). 

 

2.1.4 Sammanfattning av revisorns roll 

Revisorn innehar en central roll i samhället och arbetar i allmänhetens intresse när denne 

granskar ett företags finansiella rapport. Aktiebolag som är publika samt noterade måste ha en 

revisor som granskar den finansiella rapporten medan mindre privata aktiebolag inte behöver 

ha en revisor. Det är endast en auktoriserad revisor som får agera som den påskrivande revisorn 

och slutligen skriva under revisionsberättelsen som visar på huruvida den finansiella 

informationen som ett företag har genererat är tillförlitlig och återspeglar företagets ekonomiska 

ställning. Om revisorn på något sätt skulle missköta sin uppgift eller brista i sitt uppdrag är det 

Revisorsnämnden som reglerar detta. Revisorsnämnden prövar frågor gällande bland annat 

auktorisation samt frågor gällande disciplinära åtgärder mot revisorer. Dessutom ansvarar 

Revisorsnämnden för att god revisorsed samt god revisionssed utvecklas ändamålsenligt.  

 

2.2  Ramverk och standarder 
De ramverk som presenteras nedan är de ramverk som följs av revisorn i dennes yrkesroll.  

 

2.2.1 International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) 

Eftersom revisorn har en nyckelroll på den ekonomiska marknaden har organisationer och 

myndigheter utvecklat olika ramverk för att säkerställa revisionskvalitet och harmonisering av 

utförandet av revision. På den internationella nivån är det International Auditing and Assurance 

Standard Board (IAASB) som utgör ramverket för revision (se s. 7). 

 

“The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is an 

independent standard-setting body that serves the public interest by setting high-

quality international standards for auditing, quality control, review, other 

assurance, and related services, and by facilitating the convergence of 

international and national standards.”    

      (IAASB) 

 

Ramverket har som uppgift att underlätta förståelsen och tillämpningen av de standarder som 

finns. Det bör särskilt poängteras att ramverket inte är en standard i sig och kan således inte 

fastställa några krav på hur en revision skall utföras (IAASB 2015). 
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Figur 1- Övergripande bild över IAASBs ramverk. 

(Källa: IAASB, Bilaga 1, 2015, beskärd) 
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2.2.2  International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)  

Som  tidigare nämnts  har revisorn en central och viktig roll i samhället. En revisors uppgift är 

att granska de finansiella rapporterna som företaget genererar inför varje årsbokslut. I den här 

rollen har revisorn ett ansvar gentemot företagets ledning, men även gentemot företagets ägare 

samt andra aktörer på den ekonomiska marknaden, att utföra sin yrkesroll i enlighet med god 

revisionssed. International Ethics Standards Board for Accountants etikkod (FAR online 2016a) 

är utgiven av International Federation of Accountants (IFAC) och beskriver hur utövare av 

revisions- och redovisningsprofessionen ska agera i allmänhetens intressen genom att iaktta 

koden. Koden utgår ifrån ett principbaserat ramverk för god yrkessed som medlemmen ska följa 

genom ett antal grundläggande principer: 

 

 Hederlighet – Att i alla yrkes- och affärsrelationer vara uppriktig och ärlig 

 

 Objektivitet – Att inte tillåta bristande objektivitet eller intressekonflikter att påverka 

sina yrkesbedömningar 

 

 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg – Att bibehålla sin professionella 

kompetens på den nivå som krävs för att en kund ska garanteras kompetenta och 

professionella tjänster som baseras på aktuell praxis, lagstiftning samt även genom att 

uppträda med omsorg enligt tillämpliga standarder för yrkesutövningen 

 

 Tystnadsplikt – Att respektera sekretessen för den information som inhämtats till följd 

av yrkesutövningen och inte lämna ut sådan information till externa parter utan korrekt 

och särskild befogenhet 

 

 Professionellt uppträdande – Att följa relevanta lagar och författningar och undvika 

handlingar som missgynnar professionen 

 

Genom att i sin yrkesroll uppföra sig och utföra revision i enlighet med etikkoden kan man 

således säkerställa, i kombination med övriga ramverk och standards, att en revision kan anses 

tillförlitlig och att revisionen håller en hög kvalitet.  

 

2.2.3 International Standards on Auditing (ISA) 

En annat viktigt ramverk för revisorns roll är ISA. Utgångspunkten för god revisionssed i 

Sverige utgörs av internationella standarder för revision, International Standards on Auditing 

(ISA), som behandlas i IAASB:s Internationella ramverk (FAR online 2016b). Dessa standarder 

kompletteras med revisionsrekommendationer och revisionsuttalanden av FAR som betraktas 

som specifika standarder vars syfte är att ge vägledning för revisorn i specifika situationer. 

 

Dock skall det poängteras att ISA är en standard och således inte en lag. Om standarden skulle 

komma i konflikt med svensk lag är det alltid lagen som gäller (Carrington 2014 s. 66). 
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2.2.3.1  Uppgifter och ansvar 

ISA 200 (FAR online 2016c) behandlar den oberoende revisorns övergripande ansvar vid 

utförande av en revision av finansiella rapporter. Här klargörs den oberoende revisorns 

övergripande mål samt vilken karaktär, omfattning och inriktning som en revision bör utformas 

efter för att uppfylla dessa mål.  De övergripande målen som en revisor har vid utförandet av 

en revision består i att uppnå en rimlig säkerhet i att de finansiella rapportera i sin helhet inte 

innehåller väsentliga fel samt att uttala sig om de finansiella rapporterna enligt revisorns 

iakttagelser i alla väsentliga hänseenden (FAR online 2016c). 

 

Syftet med dessa mål är enligt standarden att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos 

dess användare (FAR online 2016c). Detta uppnås genom att revisorn uttalar sig kring huruvida 

de finansiella rapporterna har upprättats enligt tillämpligt ramverk för finansiell rapportering 

samt huruvida de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild.   

 

2.2.3.2  Planering och revisionsbevis 

Vidare följer ISA 220 (FAR online 2016d) där revisorns särskilda ansvar för kvalitetsåtgärder 

vid en revision av finansiella rapporter behandlas. Målen med revisorns 

kvalitetskontrollåtgärder är att åtgärderna ska ge denne rimlig säkerhet att revisionen följer 

standarder för yrkesutövningen och de krav som finns i lagar och andra författningar samt att 

lämnad revisorsrapport är korrekt (FAR online 2016d). 

 

ISA 315 (FAR online 2016e) tar upp revisorns ansvar att identifiera och bedöma risker för 

väsentliga felaktigheter. Detta genom att förstå företaget, dess miljö och interna kontroll för att 

på så sätt skapa en grund för utformningen och åtgärder för revisionen utifrån väsentlighet (FAR 

online 2016e). ISA 330 (FAR online 2016f) beskriver revisorns ansvar för att utforma och 

genomföra åtgärder för att hantera väsentliga felaktigheter som identifierats där revisorns mål 

är att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna genomföra 

åtgärderna (FAR online 2016f). 

 

2.2.4  FAR- Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare 

FAR är Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR 2016). 

De internationella standarderna som nämnts ovan tillämpas jämsides med branchorganisationen 

FARs uttalanden och rekommendationer som utgör de svenska standarderna för vägledning vid 

specifika situationer (FAR 2015). FAR utvecklar revision- och rådgivningsbranschen och är 

även ansvarig för att översätta de engelska standarderna till svenska (Carrington 2014 s. 67). 

 

Eftersom de internationella standarderna inte är utformade för den svenska revisionsbranschen 

har FAR utformat ett ramverk med fokus på Sverige för att säkerställa revisionskvalitet. 

Ramverket utgör en del av god revisionssed (FAR 2015). För revisorer arbetar man med att 

hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta görs genom utveckling av: 
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 God yrkessed – genom kvalitetskontroll av sina medlemmar för att få högt förtroende 

för professionen. 

 

 Kompetensutveckling – genom utbildning och rådgivning i komplexa frågor 

 

 

 Opinionsbildning – genom att påverka utformningen av lagstiftning och annan reglering 

som har inverkan på förtroendet från näringsliv och samhälle. 

 

2.2.5  Sammanfattning ramverk och standarder 

De övergripande internationella ramverk som en revisor skall följa i sin professionella yrkesroll 

är IAASB (se s. 7). IAASB visar alla olika standarder som skall efterföljas för att utföra yrket i 

enlighet med god revisionssed. Förutom det övergripande ramverket ska särskild 

uppmärksamhet riktas mot IESBA samt ISA. IESBA är den etikkod som skall ligga till grund 

för hur en revisor skall bete sig när denne utför en revision. Särskilt fokus ligger på oberoende, 

professionell kompetens samt professionellt uppförande. Vidare reglerar ISA hur 

revisionsprocessen skall genomföras. Eftersom ISA är internationellt betingat finns den svenska 

branchorganisationen FAR för att reglera revisionen mer specifikt för den svenska marknaden.  

 

2.3  Tidigare forskning 
I denna studie studeras yrkesrelaterade faktorer som kan leda till låg revisionskvalitet i Sverige. 

Studien har sin utgångspunkt i kvalitetsbegreppet för revision och avsnittet kommer att inledas 

med en redogörelse för tidigare forskning inom revisionskvalitet. Vidare följer en redogörelse 

av hur den tidigare forskningen har visat på interna faktorer gällande hur den enskilde revisorn 

som individ kan påverka revisionskvalitet genom sin individuella bedömnings- och 

beslutsprocess internationellt. Därefter presenteras de externa faktorerna som har visats påverka 

den enskilda individen i dennes bedömnings- och beslutsprocess internationellt. Slutligen 

avslutas kapitlet med en sammanfattning av den tidigare forskningen samt en avslutande 

diskussion kring valda artiklar. 

 

2.3.1  Revisionskvalitet  

För att revisionen ska kunna uppfylla sitt syfte att generera tillförlitlig information till 

intressenterna på den ekonomiska marknaden krävs att kvaliteten är god. Revisionsstandarderna 

menar att revisionskvalitet uppnås genom att den korrekta revisionsrapporten över kundens 

finansiella information är i enighet med generella och accepterade redovisningsprinciper. 

Francis (2011) argumenterar för att begreppet revisionskvalitet är svårdefinierat och att det inte 

finns någon enhetlig definition över begreppet (Francis 2011). 

 

Francis (2011) definierar revisionskvalitet som ett kontinuum7 av revisioner mellan låg och hög 

kvalitet där kvaliteten påverkas av olika faktorer. 

                                                 
7 Gradering enligt en obruten skala 
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Vidare hävdar han att revisionsmisslyckanden sker i den änden av kontinuumet med låg 

kvalitet. Ju fler revisionsmisslyckanden som sker desto lägre blir kvaliteten på revisionen 

överlag (Francis 2011). 

 

Utgångspunkten för denna studie är att studera faktorer som påverkar den änden av kontinuumet 

med låg kvalitet, med andra ord där revisionsmisslyckanden uppstår.  

 

Francis (2011) presenterade i USA ett generellt ramverk för att studera faktorer associerade 

med påverkan på revisionskvalitet. Dessa faktorer baseras i sin tur på tidigare forskning i ämnet 

(Francis 2011). Syftet med referensramen är enligt Francis (2011) att förbättra förståelsen kring 

de faktorer som påverkar revisionskvaliteten och att förklara hur faktorerna uppkommer 

(Francis 2011). I Francis (2011) referensram belyses interna och externa faktorer som kommer 

att redogöras för i det interna respektive externa avsnittet tillsammans med ytterligare forskning 

inom respektive kategori.  

 

Tidigare forskning som genomförts kring revision har haft som utgångspunkt att använda sig 

av behavioural accounting research, (hädanefter benämnt BAR), för att studera vad som kan 

påverka revisonskvaliteten. Birnberg (2011) utvecklade, med hjälp av tidigare studier av BAR,  

ett ramverk för utförandet av forskning som bedrivits genom att förklara hur olika kategorier 

påverkar revisionskvalitet (Birnberg 2011). Ramverket indelades i fyra stycken kategorier: 

extern påverkan, organisationer, mindre grupper samt individer. De tre första kategorierna 

innefattar extern påverkan och kommer således redogöras för under det externa avsnittet och 

den sista kategorin individer kommer att redogöras för under det interna avsnittet. Kategorierna 

grundade sig i hur forskningsfrågan ställdes och på vilken nivå (individ, organisation, samhälle) 

som analysen av studierna genomfördes. 

 

Med dessa två ramverk som grund för revisionskvalitet kommer nu en närmare redogörelse av 

ytterligare forskning som visat på hur interna samt externa faktorer påverkar revisionen.  

 

2.3.2  Intern påverkan på revisionen 

Den tidigare forskningen visar att den individuella revisorn påverkar revisionen på olika sätt 

genom sin bedömnings- och beslutsprocess. Nedan presenteras hur individens bedömnings- och 

beslutsprocess påverkas.  

 

2.3.2.1  Bedömnings- och beslutsprocess 

Studier kring judgement and decision-making (hädanefter benämnt JDM)  inom revision är över 

30 år gammal och är under konstant förändring. För att kunna göra en korrekt bedömning om 

vad JDM studierna innebär måste beståndsdelarna definieras (Bonner 1999). Termen 

bedömning brukar vanligtvis innebära att man utformar en idé eller en åsikt om ett objekt, en 

händelse eller annan typ av fenomen. Beslut definieras som att man bestämmer sig angående 

ett problem och handlar därefter (Bonner 1999).  
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Bonner (1999) utvecklade ett ramverk för hur man ska gå tillväga när man studerar JDM. Det 

ultimata målet inom JDM är enligt Bonner (1999) att förbättra bedömnings- och 

beslutsprocessen.  Vidare utvecklar Bonner (1999) betydelsen av att när man väl kommit fram 

till att en bedömnings- och beslutsprocess behövs förbättras måste man ta reda på vad som är 

källan till felet. Bonner (1999) tar upp tre stycken felkällor enligt sitt ramverk: person, uppgift 

och miljö. Studier inom JDM visar att personen som tar beslutet kan vara felkällan grundat på 

att individen inte besitter tillräckligt med kunskap för att kunna göra en korrekt bedömning 

samt ta ett korrekt beslut (Bonner 1999). Miljö samt uppgift är i Bonners (1999) ramverk 

externa felkällor och redogörelse för dessa görs i det externa kapitlet i denna studie.  

  

2.3.2.2  Påverkan på bedömnings- och beslutsprocessen 

I nedanstående avsnitt kommer faktorer som påverkar bedömnings- och beslutsprocessen att 

redovisas. 

 

2.3.2.2.1  Erfarenhet och kompetens 

Något som den tidigare forskningen visat på är att brist på erfarenhet och kompetens påverkar 

revisorns individuella bedömnings- och beslutsprocess (Ye, Cheng & Gao 2014; Alissa, 

Chapkun, Jeanjean & Suca 2014; Francis 2011 ).  

 

Ye, Cheng & Gao (2014) fann ett samband mellan erfarenhet och revisionsmisslyckanden i 

deras studie. Studien genomfördes i Kina och undersökte olika firmor som hade utfört 

revisioner som resulterat i revisionsmisslyckanden mellan åren 2000 och 2009. Syftet med 

studien var att se om det fanns ett samband mellan revisionsmisslyckanden och revisorns 

karaktärsdrag (erfarenhet och utbildning). Resultatet av studien visade att revisorer med längre 

erfarenhet inte bidrar till revisionsmisslyckanden i samma utsträckning som revisorer med 

otillräcklig erfarenhet. Vidare fann även studien att utbildning kan ha en påverkan på 

revisionen, men inte alls i samma omfattning som erfarenheten har. Ye, Cheng & Gao (2014) 

diskuterade i studien kring att utbildning är nödvändig för att teoretiskt kunna utföra arbetet, 

men att erfarenheten i slutändan påverkar revisionen på ett större sätt på grund av den praktiska 

betoningen (Ye, Cheng & Gao 2014). I enlighet med Bonner (1999) finner Ye, Cheng & Gao 

(2014) att olika nivåer av erfarenhet även får konsekvenser för en revisors bedömnings- och 

beslutsprocess. En oerfaren revisor tar oftast felaktiga beslut i en specifik situation medan en 

erfaren revisor oftast tar korrekta beslut i exakta samma situation. 

 

En annan studie som också har genomförts i Kina är en studie av Gul, Wu & Yang (2013). 

Studien genomfördes på ca 800 stycken revisorer och forskarna av studien fann att 

revisionskvaliteten varierade bland revisorerna. Studien visade på att revisorns påverkan på 

revisionen delvis kan förklaras av bland annat utbildning, erfarenhet och position i 

organisationen. Utbildningen påverkar en revisors kunskap, riskpreferenser och värderingar 

medan erfarenhet påverkar bedömnings- och beslutsprocessens samt en revisors agerande. 

Resultatet av studien visade även att revisorer med en masterutbildning eller högre tenderar att 

vara mer aggressiv i revisionsprocessen medan de med längre yrkeserfarenhet och en högre 

position i organisationen är mer konservativa i sin bedömnings- och beslutsprocess. Detta 

innebär således att de med en högre utbildning tenderar att ta felaktiga beslut på grund av en 
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felaktig självsäkerhet som resulterar i sämre revisionskvalitet. Vidare fann studien även, i 

enlighet med Bonner (1999) och Ye, Cheng & Gao (2014) att en revisors erfarenhet, i detta fall 

yrkeserfarenhet från de större revisionsbyråerna, påverkar bedömnings- och beslutsprocessen 

på ett positivt sätt. 

 

Även Alissa, Chapkun, Jeanjean & Sucas (2014) fann i sin studie ett samband mellan en 

revisors erfarenhet och utfallet för revisionen. Studien genomfördes i Kroatien på 

skatterevisorer och visade på att en mer erfaren revisor har en positiv påverkan på revisionen 

på grund av att revisorn anstränger sig mer. Vidare visade även studien på ett samband mellan 

en revisors erfarenhet och en uppgifts komplexitet. Längre erfarenhet resulterar i att revisorn 

kommer att anstränga sig mer i situationer där uppgiften är komplex (Alissa, Chapkun, Jeanjean 

& Suca, 2014).  

 

I sitt ramverk argumenterar Francis (2011) för att individen kan påverka revisionskvalitet. Den 

individuella revisorn påverkar revisonen positivt genom att vara kompetent och oberoende i sin 

yrkesroll, men kan även påverka genom de bedömningar och de besluts som tas i själva 

revisionsprocessen (Francis 2011). Enligt Francis (2011) ramverk är revisioner och besluten i 

revisionsprocessen av högre kvalitet när revisionen genomförs av kompetenta och oberoende 

revisorer (Francis 2011).  

 

2.3.2.2.2  Professionell skepticism 

Något som är gemensamt för Bonner, (1999), Ye, Cheng & Gao (2014), Gul, Wu & Yang 

(2013) och Birnberg (2011) är att samtliga studier visar på att en revisors individuella 

bedömnings- och beslutsprocess är av stor vikt för utfallet på revisionen. Dessa studier 

argumenterar även för att en revisors bedömnings- och beslutsprocess grundar sig i erfarenhet. 

Något som även visat sig påverka en revisors bedömnings- och beslutsprocess är professionell 

skepticism (Nelson 2009; Quadacker, Groot & Wright 2014). 

 

Nelson (2009) har skapat en modell (se s. 15) som tydliggör att en revisors tidigare kunskap, 

egenskaper och motivation i kombination påverkar revisorns professionella skepticism i dennes 

bedömningar och agerande. Baserat på tidigare forskning består modellen av följande delar:   

 

 Kunskap - Revisionserfarenhet och specialisering hos revisorn har både positiva och 

negativa effekter på den professionella skepticismen. Revisorer med längre erfarenhet är 

bättre på att identifiera ofta förekommande fel och komplexa mönster i revisionsbevisen 

som tyder på felaktigheter, men hos dessa förekommer också att de lättare antar att 

förklaringar för revisionsbevis är korrekta trots att bevis saknas 

 

 Egenskaper - Problemlösningsförmåga, självförtroende och förmåga att vara kritisk är 

exempel på förmågor som är relaterade till professionell skepticism och påverkar 

bedömning och agerande 
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 Agerande - Revisorns agerande påverkar revisionskvaliteten och formar basen som senare 

bedöms. Nyckelåtgärder baserat på tidigare forskning har inkluderat revisionsplaneringen 

och föreslagna revisionsjusteringar men har endast övergripande studerat relationen mellan 

kunskap, egenskaper, motivation, bedömningar och agerande som i interagerandet kan 

påverka revisorns professionella skepticism 

 

En annan studie som även har studerat hur en revisors professionella skepticism påverkar 

revisionsutfallet är ett experiment som utförts av Quadackers, Groot & Wright 

(2014).  Experimentet utfördes med hjälp av 96 stycken revisorer där de fick utföra en uppgift 

med analytiskt inslag samt indikera hur de hade hanterat en fluktuation av överraskande 

karaktär i den finansiella rapporten utifrån bedömning av risk samt revisionsplanering. Studien 

visade på ett samband mellan hur det professionella skeptiska perspektivet hos en revisor 

påverkar en revisors skeptiska bedömnings- och beslutsprocess. Om en revisor är mer skeptisk 

lagd och har en inneboende skepticism påverkar detta hur denne ser på de finansiella 

rapporterna som företagen presenterar och påverkar bedömningen av risken för felaktigheter. 

Det krävs således mer bevisföring och en djupare granskning för att en revisor skall vara 

tillfredsställd med att värdena är tillförlitliga (Quadacker, Groot & Wright 2014). 
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Figur 2 – Nelsons övergripande modell som visar vilka faktorer som påverkar en revisors 

professionella skepticism. 

(Källa: Nelson, Figure 1, 2009, pp 5,beskärd) 
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2.3.3  Extern påverkan på revisionen 

Som nämndes ovan påverkas den individuella revisorn av olika interna faktorer. Nedan följer 

en redogörelse för de externa faktorer som den tidigare forskningen visat påverkar individen 

som i sin tur har påverkat revisionskvaliteten. 

 

2.3.3.1  Miljö och uppgifters komplexitet 

Inom den externa påverkan visar tidigare forskning att faktorer kring revisorn som individ 

påverkar revisionskvalitet. Två faktorer som påverkar utfallet i revisorns bedömnings- och 

beslutsprocess är revisorns miljö och uppgifters komplexitet. 

 

Bonner (1999) hävdade i sin studie att miljön som felkälla syftar till de omständigheter som 

påverkar revisorn i dennes miljö och omgivning. Detta kan innefatta exempelvis att tidspressen 

på personen som utför uppgiften är för hög. Bonner (1999) menade även att om uppgiften är 

för svår påverkas bedömnings- och beslutsprocessen negativt. Är uppgiften i sig för svår samt 

kräver en detaljerad och omfattande uppgiftsanalys påverkas revisionen i många dimensioner 

då revisionsresultatet och revisionskvaliteten kan skilja sig markant beroende på revisorns 

kompetens. 

 

Även Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca (2014) undersökte i sin studie uppgifters komplexitet 

genom ett urval av revisioner i Kroatien för att se hur uppgiftens komplexitet som extern faktor 

påverkar utgången av revisionen. Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca (2014) fann i sin studie 

sambandet att en uppgifts komplexitet minskar kvaliteten på revisionsutförandet. Om revisorn 

anser att uppgiften är för komplex för denne försämras revisorns ansträngning och utförandet 

av revisionen. Detta påverkar i sin tur revisionskvaliteten negativt.  

 

2.3.3.3  Organisationer och företag 

Tidigare forskning visar att organisationer och företag påverkar revisionskvaliteten.  

Sett ur ett perspektiv inom revisionsbyråerna kan revisionsteamet inverka på revisionen enligt 

tidigare forskning. Francis (2011) beskrev de personerna i revisionsteamet som genomför 

revisionen som revisionsinputs. Dessa revisionsinputs innebär således dels implementering och 

planering av revisionsteamets granskning som innefattar beslut och överväganden av 

revisorerna i teamet och dels de revisionstest för insamling av revisionsbevis som görs av 

revisionsteamet. Enligt Francis (2011) finns få standarder för revisionstest baserade på 

vetenskap och tidigare forskning vilket också är svårt att studera med tanke på de ramverk samt 

regelverk som ständigt är i process och förändring. I praktiken genomförs testerna som en ad 

hoc lösning vilket beskrevs av Francis (2011) som att den “bästa praktiken” för dagen används. 

Revisioner är därmed av högre kvalitet enligt Francis (2011) när de genomförs av ett 

revisionsteam med hög kompetens. 

 

Gällande organisationer studerade Birnberg (2011) organisationer utifrån byråns sätt att som 

organisation utföra revisionen. Det Birnberg (2011) fann intressant är de sammansatta roller 

som fanns inom organisationen och vilka karaktäristiska drag dessa roller har. Mindre betydelse 
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har de individuella karaktäristiska dragen hos personerna i dessa roller utan de karaktärsdrag 

som har betydelse är beroende av hur organisationens struktur ser ut.  

 

Inom revisionsteamet såsom mindre grupp förekommer det enligt Birnberg (2011) en form av 

anknytning mellan medlemmarna i gruppen som i sin tur har inflytande på vilka beslut som 

fattas. Exempelvis menade Birnberg (2011) att en grupps beslut påverkas av om 

ledarskapsstilen hos ledaren för gruppen uppfattas negativt av gruppen. 

 

Även Bedard et al. (1998) genomförde år 1998 en studie av processer och resultat i grupper där 

man jämförde resultat hos individer med resultat i grupp för att identifiera vilka karaktäristiska 

interaktioner i grupper som är framgångsrika. Beroende på omfattningen av möjliga regler inom 

gruppen såsom formella eller informella röstregler, enhällighet, majoritetsregler och ledare med 

veto påverkar det gruppens beteende och beslut. Bedard et al. (1998) beskrev i sitt resultat att 

grupper presterar bättre och mer självsäkert än individer var för sig. 

 

Utöver karaktäristiska drag hos de olika rollerna inom organisationen beskrev Windsor och 

Ashkanasy (1996) att organisationens kultur kan påverka det individuella beteendet såsom 

ärlighet och förtroende. Finns en organisationskultur där vikten av ärlighet och förtroende 

genomsyras påverkar detta även individen som agerar mer med ärlighet och förtroende roller 

emellan inom organisationen. 

 

Samarbetet mellan revisorn och ekonomiansvariga hos företag alternativt redovisningsbyråer 

beskrev Francis (2011) som viktigt då revisorer hjälper dessa med att utveckla riktlinjer och 

guider kring revisionsgranskning.  Fungerar detta samarbete väl uppnås synergier mellan 

redovisningen och revisionen som i sin tur påverkar företagets, alternativt redovisningsbyråns, 

kvalitet och även kvaliteten på revisionen (Francis 2011). 

 

2.3.3.4  Samhället och marknaden 

Inom den externa påverkan visar tidigare forskning att faktorer utifrån samhället påverkar 

revisionskvalitet. Francis (2011) utgick från extern påverkan genom att undersöka 

redovisningsindustrin och marknaden där han beskrev redovisningsfirmorna tillsammans 

såsom en industri vars struktur i sin tur påverkar marknaden och dess ekonomiska beteenden. 

Detta exemplifierade Francis med att det påverkar kvalitetsnivån samt prissättningen på 

produkter och tjänster. Även strukturen kring hur marknadskoncentrationen ser ut bland aktörer 

har betydelse enligt tidigare studier. Francis et al (2011) genomförde en komparativ studie 

mellan 40 stycken olika länder där resultaten visade att konkurrens, det vill säga mindre 

marknadskoncentrering, påverkade revisionskvaliteten negativt. Studien av Francis et al (2011) 

visade således att oligopolet på revisionsmarknaden där fyra aktörer, the Big 4, dominerar har 

en positiv påverkan på revisionskvaliteten. Ju större marknadsandelar dessa aktörer har desto 

bättre revisionskvalitet. 

 

Även Birnberg (2011) beskrev i sitt ramverk inom kategorin extern påverkan hur revisionen 

påverkar samhället och hur förändringar i samhället påverkar revisionen som institution samt 



18 

 

yrke. Birnberg (2011) förklarade bland annat att förändringar i samhället såsom nya politiska 

inriktningar och marknadsmekanismer påverkar revisionskvaliteten vilket kräver god 

anpassning på revisionsmarknaden för att kunna hålla en god revisionskvalitet. 

 

2.3.4  Sammanfattning av tidigare forskning  

Författarna har sammanfattningsvis utformat ett ramverk i form av en visuell gestaltning (se s. 

18) över de faktorer som den tidigare forskningen har visat påverkar revisionskvaliteten.  

Revisionskvalitet är utgångspunkten för en stor del av den tidigare forskningen inom området. 

Denna studie kring revisionsmisslyckande och låg revisionskvalitet har sin utgångspunkt i den 

ände av det kontinuum med låg kvalitet som Francis (2011) beskriver. I ramverket hamnar 

således hög revisionskvalitet och låg revisionskvalitet i dess motsatta ändar. Den tidigare 

forskningen visar på att revisorns individuella bedömnings- och beslutsprocess påverkar 

revisionen i många olika dimensioner varpå individens beslutsprocess är utgångspunkten i 

studien. Vidare visar tidigare forskning på att både interna samt externa faktorer i sin tur 

påverkar revisorns bedömnings- och beslutsprocess. Denna process har sedan konsekvenser för 

revisionen i sin helhet. Det är således genom en revisors bedömnings- och beslutsprocess som 

resultatet av revisionen antingen hamnar inom området för hög revisionskvalitet eller inom 

området som motsvarar låg revisionskvalitet.  

 

 
 

Figur 3 – Författarnas övergripande ramverk över vilka faktorer som den tidigare forskningen har visat 

påverka revisionskvaliteten. 

 (Bild: Författarnas egna) 

 

 

2.3.5  Avslutande diskussion kring de valda artiklarna 

Författarna i studien har valt ovanstående artiklar efter en djupare litteraturundersökning inom 

ämnesområdet. Författarna anser att dessa artiklar belyser de delar som studien ämnar 
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undersöka. Eftersom författarnas utgångspunkt för studien ligger i hur olika interna samt 

externa faktorer kan påverka individen i dennes bedömnings- och beslutsprocess valdes de 

artiklar som tydligast belyser vilka interna samt externa faktorer som påverkar individen. Att 

författarna valde att rikta in sig på just individens bedömnings- och beslutsprocess grundar sig 

i att det är den enskilda revisorn som tar beslut i revisionen. Därför valde författarna att använda 

sig av ramverket som Bonner (1999) presenterar i samband med judgement och decision-

making. Vidare valde författarna att använda sig av Birnbergs (2011) ramverk då de berör 

behavioural accounting research. Ramverket behandlar hur en revisors beteende i dennes 

bedömnings- och beslutsprocess kan påverkas av externa faktorer likväl som av interna 

faktorer. Francis (2011) definierar revisionsmisslyckanden som i den ena änden av  ett 

kontinuum och med hjälp av hans ramverk ger detta en övergripande uppfattning av 

revisionskvalitet. Nelsons ramverk (2009) över hur professionell skepticism kan påverka den 

enskilde individens bedömnings- och beslutsprocess används i denna studie då författarna anser 

att ramverket knyter ihop hur erfarenhet och kompetens påverkar bedömnings- och 

beslutsprocessen. Vidare beskrivs i ramverket hur dessa faktorer påverkar en revisors 

professionella skepticism som i sin tur påverkar revisorns individuella bedömnings- och 

beslutsprocess.  

 

Den tidigare forskningen i denna studie består av artiklar som visar på de interna faktorerna 

som kan påverka den enskilda individen i dennes bedömnings- och beslutsprocess (Ye, Cheng 

& Gao 2014;  Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 2014;  Gul, Wu & Yang 2013; Nelson 2009 

samt Quadacker, Groot & Wright 2014). Studien består även av tidigare forskning som visar 

hur externa faktorer kan påverka revisorn på olika sätt (Bonner 1999, Birnberg 2011; Francis 

2011; Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 2014) 

 

Flertalet av artiklarna är skrivna utifrån vad som påverkar revisionen, och i förlängning 

revisionskvaliteten, positivt men författarna anser att detta inte är ett problem för studiens 

forskningsområde inom låg revisionskvalitet och revisionsmisslyckande då det klart framgår av 

den tidigare forskning vad som i sin tur påverkar revisionen och revisionskvaliteten negativt.  

 

Författarna är dock medvetna om att en ännu djupare litteraturundersökning hade kunnat 

generera fler, men liknande artiklar som denna studie använder sig av. Att exempelvis 

undersöka var och en av de enskilda artiklarna som den tidigare forskningen refererar till hade 

kunnat generera ett större spann av artiklar. Däremot tog författarna beslutet att inte fortsätta 

leta efter artiklar när de kände en teoretisk mättnad och valde sedan ut de artiklar som bäst 

belyser ämnet och problematiken kring ämnet. 
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3.  Praktisk metod 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka yrkesrelaterade faktorer som kan leda till låg 

revisionskvalitet i Sverige. Författarna av studien är medvetna om att den tidigare forskningen 

på ämnet nästan uteslutande handlar om kvantitativ forskning. Valet att använda sig av en 

kvalitativ ansats grundar sig i att författarna är intresserade av respondenternas egna åsikter 

och upplevelser kring den verklighet som den tidigare forskningen beskriver. 

 

Nedan följer en redogörelse för val av metod samt urval. Vidare presenteras hur empirin har 

kodats och analyserats. Slutligen presenteras en diskussion kring kvalitet i kvalitativa 

intervjustudier. 

 

3.1  Forskningsdesign och forskningsmetod 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning brukar oftast benämnas som att den 

kvalitativa forskningen är mer inriktad på det som kan upplevas och inte det som är mätbart (da 

Silva & Wahlberg 1994, s. 57; Dalen 2015, s. 15). 

 

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ ansats antagits för studien. Författarna ämnar att, utifrån 

respondenternas egna uppfattningar och åsikter, beskriva hur respondenterna ser på sin egen 

samt extern påverkan på den verklighet de själva befinner sig i.  

 

För att samla in empiri inom kvalitativ forskning använder man sig vanligtvis av 

etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder 

för insamling och analys samt kvalitativ analys av skriftliga källor (Bryman & Bell 2013, s. 

394). 

 

Författarna har utifrån ovanstående valt att generera empirin utifrån kvalitativa intervjuer. 

Begreppet kvalitativa intervjuer är ett samlingsnamn för ostrukturerade/ öppna intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2013, s. 474). En ostrukturerad/ öppen intervju 

kännetecknas av att forskaren mest använder sig av relativt lösa minnesanteckningar som stöd 

vid intervjun. Minnesanteckningarna kan visa på ett speciellt tema som skall behandlas och 

ibland ställer forskaren bara en enda fråga och låter sedan respondenten föra samtalet framåt 

under fria förhållanden och noterar endast de punkter som är värda en uppföljningsfråga 

(Bryman & Bell 2013, s. 475; Dalen 2015, ss. 34-35). En semistrukturerad intervju 

kännetecknas oftast av att forskaren använder sig av en intervjuguide. Intervjuguiden är en lista 

över olika teman som skall beröras. Det skall dock poängteras att även om det är en slags lista  

behöver inte de teman som är listade tas upp i den ordningen som presenteras i intervjuguiden. 

Även här har respondenten stor frihet att prata och associera fritt och på så sätt forma svaren på 

sitt eget sätt (Bryman & Bell 2013, s. 475-476).  

 

I den här studien har semistrukturerade intervjuer i kombination med en intervjuguide använts 

för att generera empiri. Valet att använda semistrukturerade intervjuer utefter olika teman ser 

författarna som den bäst lämpade metoden. Detta då respondenten i större utsträckning kan 
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styra samtalet inom dessa teman utan att intervjuaren riskerar att behöva avbryta respondentens 

tankegång genom fasta intervjufrågor.  

 

3.2 Intervjuguide 

När man genomför en semistrukturerad intervju anser Dalen (2015, s. 35) att man skall utarbeta 

en intervjuguide som skall användas som underlag vid intervjun. De frågor och teman som 

behandlas i intervjuguiden skall täcka de viktigaste områdena som berörs i studien (Dalen 2015, 

s. 35).  Nedan följer en redogörelse för hur intervjuguiden till denna studie utarbetats: 

 

Intervjuguidens övergripande teman är utformade utifrån revisorers interna egenskaper och 

externa omgivning för att respondenten på ett naturligt sätt lättare ska kunna  associera till sin 

yrkesroll. För att koppla intervjuguiden till den tidigare forskningen inom ämnet har författarna 

valt att de faktorer som tas upp i författarnas egna ramverk även ska återfinnas i intervjuguiden 

under de övergripande teman som författarna vill beröra under intervjuerna. Exempelvis 

framgår det att under rubriken ”individen” nyckelord som erfarenhet och kompetens. Detta för 

att författarna vill att respondenten skall reflektera kring vad som anses viktigt hos en revisor i 

dennes yrkesroll och hur det kan påverka revisionskvaliteten. Författarna har även haft 

frågeställningen nära till hands för att inte tappa fokus från studiens syfte och frågeställning. 

När dessa övergripande teman lokaliserats har författarna valt att tillämpa det Dalen (2015, s. 

35) kallar för områdesprincipen. Områdesprincipen innebär att intervjuaren börjar ställa frågor 

som är mer allmänna kring det tema som behandlas för att sedan gå in på mer specifika frågor 

som belyser det mer centrala som intervjuaren vill åt av respondenten (Dalen 2015, s. 35). 

Författarna anser att detta kan göra respondenten mer avslappnad och även få denne att komma 

in i det tänk som krävs för att behandla de teman och de mer specifika frågorna.  

 

Under varje övergripande tema som presenteras i intervjuguiden börjar intervjufrågorna med 

de första allmänna frågorna som öppnar upp intervjun kring det aktuella ämnet. Dem inledande 

frågorna kan förändras och omformuleras beroende på vad respondenten tagit upp tidigare 

under intervjun. Ett fokus på de allmänna frågorna är att få samtalet att flyta på så naturligt som 

möjligt. Efter dessa allmänna frågor kommer sedan mer specifika frågor kring interna och 

externa faktorer som författarna vill beröra. Under dessa frågor står ytterligare specifika 

faktorer eller områden i punktform. Dessa fungerar som en ledstjärna för intervjuaren för att 

påminna om vad intervjun ska beröra och som intervjuaren kan ställa ytterligare frågor kring 

om respondenter inte kommer in på detta själv. Det är i dessa mer specifika frågor samt områden 

i punktform som de interna och externa faktorerna som tas upp i den tidigare forskningen 

återfinns. 

 

Upplägget av intervjuguiden innebär således att författaren som intervjuar respondenten ställer 

öppna frågor som uppmuntrar respondenten att resonera kring faktorer ur olika synvinklar. 

Intervjuaren har även möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor kring intervjuguidens faktorer 

för att få ut så mycket som möjligt av det respondenten tycker och tänker kring det ämnet som 

behandlas.  
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3.3  Provintervju 

En pilotstudie kan vara ett sätt att få en uppfattning om de metoder och tillvägagångssätt man 

valt att använda sig av i studien kommer att fungera i verkligheten. Man kan exempelvis få reda 

på om upplägget, metoderna i fältarbetet och analysplanerna kommer att ge det utfall som man 

strävar efter (Yin 2013, ss. 46-47). När man utför en kvalitativ studie skall man genomföra 

provintervjuer för att säkerställa att intervjuguiden fungerar som det är tänkt samt att man skall 

testa sig själv som intervjuare (Dalen 2015, s. 40). 

 

I den här studien har författarna valt att skicka ut intervjuguiden i sin helhet till fem stycken 

personer som innehar en kandidatexamen i företagsekonomi. Dessa fick några dagar på sig att 

läsa igenom materialet samt reflektera över dess innehåll. Författarna fick sedan feedback via 

telefon kring förbättringar som kan göras för att respondenterna av studien ska förstå 

innebörden av aktuella teman på ett bättre och tydligare sätt. 

Författarna av studien har även genomfört två stycken provintervjuer för att testa sig själva som 

intervjuare, testa intervjuguiden i en riktig intervjusituation samt även testa utrustningen som 

var tänkt att användas i intervjusituationen. Vid dessa provintervjuer upptäcktes att den ordning 

som författarna strukturerat intervjuguiden inte riktigt passade in när författarna genomförde 

intervjun på riktigt. Då vissa ämnen gick in i varandra flyttades teman om och intervjuguiden 

fick således en mer naturlig övergång mellan olika teman. Den tekniska utrustningen som 

användes vid provintervjuerna fungerade som förväntat och inga förändringar gällande detta 

gjordes. 

3.4  Urval 
Att ta ställning kring valet av respondenter inom kvalitativ forskning är viktigt (Dalen 2015, s. 

58).  I Sæterdals (ur Dalen 2015, s. 60-63) urvalsprocess fokuserar man på att först definiera 

den teoretiska målgruppen för studien för att därefter formulera den kriteriebaserade 

målgruppen. Den teoretiska målgruppen utgörs av alla de respondenter som teoretiskt sett skulle 

kunna användas som respondenter i studien. Den kriteriebaserade målgruppen utgörs av de 

respondenter som praktiskt kan väljas ut som respondenter utifrån formulerade urvalskriterier. 

(Dalen 2015, s. 60-63). Utifrån dessa kriterier kommer sedan respondenterna till studien att 

väljas ut.  

 

Författarna definierar i den här studien, i enlighet med Sæterdals urvalsprocess, den teoretiska 

målgruppen som alla auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Författarna har sedan 

använt sig av ett icke-sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval och i viss mån även 

snöbollsurval. Respondenterna har valts ut efter tillgänglighet och en viss strategi har funnits 

kring urvalet då författarna valt revisorer med erfarenhet i form av godkända eller auktoriserade 

revisorer. Urvalet har även påverkats av att revisorer på små- och medelstora byråer tenderar 

att vara mer tillgängliga än revisorer på större byråer. Detta utefter författarnas egna 

erfarenheter då författarna i större utsträckning fått gensvar från små- och medelstora byråer. 

Något som författarna även velat fånga upp hos respondenterna är att de har skilda erfarenheter 

utifrån storlek på uppdrag samt även olika erfarenheter av byråer. Detta då författarna vill kunna 
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se om det skiljer sig mellan personer som arbetat på de större byråerna och de som endast arbetat 

på mindre/medelstora byråer. 

Författarna av studien har själva valt ut personer, utifrån urvalskriterierna, som de anser skulle 

kunna ge meningsfull empiri som är relevant för studien. Vidare har författarna genom de 

utvalda personerna fått kontakt med andra personer som passat in på urvalskriterierna och sedan 

intervjuats för studien.  

 

I den här studien har fyra stycken  män och två stycken kvinnor intervjuats. Tre av 

respondenterna i denna studie arbetade vid tiden då denna studie genomfördes på samma byrå. 

Två av dessa var vid intervjutillfället nyanställda av byrån och har nyligen arbetat på två olika 

revisionsbyråer. Övriga respondenter arbetar på olika byråer.  

 

3.5  Insamling av empiri: Intervju 
Intervjuerna i den här studien har genomförts på följande sätt: 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent på dennes kontor i mindre lokaler 

avskilda från resten av kontoret. Detta för att respondenten ska känna sig så trygg i 

intervjusituationen som möjligt. Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter vardera. Författarna 

anlände till respektive kontor ungefär 20 minuter i förväg för att förbereda sig inför 

intervjuerna. Vid intervjuerna användes två stycken inspelningsapparater för att minimera 

risken att förlora underlag från datainspelningen. Vidare användes en dator för att göra 

anteckningar. Anledningen till att en dator användes och inte papper och penna är att författarna 

antecknar avsevärt mycket snabbare på en dator än med papper och penna. De anteckningar 

som nedtecknades under intervjuerna fokuserade på det som sades kring respektive teman som 

behandlades i intervjuguiden men även på observationer kring respondentens kroppsspråk samt 

även vilka uttryck och känslor respondenten förmedlade under intervjun. För att säkerställa att 

inte batterier i datorn eller inspelningsapparaterna skulle ta slut medtogs laddningsadapter.  

 

Varje intervju inleddes med att intervjuaren frågade respondenten om denne godkänner att 

intervjun spelas in. Vidare redogjordes för respondentens anonymitet i studien och intervjuaren 

berättade lite kort om intervjuns upplägg. Efter detta påbörjades intervjun. 

 

Intervjuaren hade intervjuguiden framför sig genom hela intervjun både som stöd samt även 

som en guide för att kunna styra respondenten tillbaka till ämnet om denne svävade ut kring 

irrelevanta ämnen. Utifrån intervjuguiden ställdes frågor inom de olika ämnen som utarbetats i 

intervjuguiden. Under respektive övergripande teman såg intervjuaren till att behandla de 

punkter som var särskilt viktiga att behandla under intervjun. Utifrån dessa punkter ställde 

intervjuaren frågor och följdfrågor beroende på vart respondentens svar hade tagit samtalet. 

 

Intervjuaren avbröt aldrig respondenten när denne berättade något utan lät alltid respondenten 

tala till punkt. Om det var något som var oklart ställde intervjuaren en öppen följdfråga för att 

uppmuntra respondenten att utveckla sin åsikt inom ämnet.  
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3.6  Kodning och analys i kvalitativa studier 
De två grundläggande ansatserna som används för forskningsprocessen i sin helhet och i 

analysarbetet i synnerlighet är antingen deduktion eller induktion (Frej & Thornberg 2015, s. 

23). Den deduktiva ansatsen innebär att man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda 

företeelser. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från iakttagelser och upptäckter 

genererade från verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna principer som slutligen 

bildar en teori (Olsson & Sörensen  2011, ss. 46-48; Fejes & Thornberg 2015, s. 24).  

 

Författarna anser sig inte uteslutande kunna sålla sig till antingen induktion eller deduktion 

gällande kodning samt analys i denna studie. Däremot anser författarna att den deduktiva 

ansatsen bättre stämmer in på det tillvägagångssätt som författarna har valt att genomföra 

kodningen samt analysen för studien. Författarna har utgått från slutsatserna från tidigare 

studier och teorier och har sedan använt sig av den nya informationen som genererades av 

respondenterna i studien för att bearbeta fram ny teori. Det empiriska materialet återkopplas 

sedan till den tidigare teorin och analyseras för att se huruvida respondenternas svar från denna 

studie anses förenlig med tidigare studier och teorier. På så sätt kompletterar således denna 

studie tidigare forskning och teorier i ämnet.  

 

Då ämnet tidigare undersökts har den deduktiva ansatsen setts som den bäst lämpade då den 

tidigare forskningen kunnat användas som en god teoretisk grund i studien genom att 

exempelvis öka relevansen vid utformningen av intervjufrågorna.  

 

3.6.1  Kodning 

Författarna har löpande samlat in empiri parallellt med att analysen och kopplingen till 

slutsatserna gjorts. Kodningen av empirin gjordes i olika steg enligt följande: 

 

1. Intervjuerna transkriberades ned i sin helhet från ljudupptagningarna som togs under 

intervjutillfällena 

 

2. Utifrån de teman som presenterades i intervjuguiden gjordes sedan en uppdelning till 

de faktorer som författarna anser vara interna faktorer respektive externa faktorer för 

varje enskild intervju: 

a. Exempel på interna faktorer är bedömnings- och beslutsprocessen, individen 

samt kompetens 

b. Exempel på externa faktorer är revisionsteamet, uppgifters komplexitet samt 

byrån 

 

3. Därefter lokaliserades gemensamma nämnare för interna respektive externa faktorer 

för alla intervjuerna. 

a. Exempel på gemensamma nämnare för interna faktorer är erfarenhet och 

kompetens 

b. Exempel på gemensamma nämnare för externa faktorer är uppgifters 

komplexitet och miljö  
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4. Slutligen delades respondenternas uttalanden upp i bokstavsordning efter 

gemensamma nämnare 

 

3.6.2  Analys 

Utifrån ovanstående kodning har sedan en analys av empirin gjorts. Som nämnts tidigare har 

insamling, kodning samt analys av empirin gjorts parallellt. 

 

Analysen är uppdelad efter författarnas egna ramverk med ett intern avsnitt samt ett externt 

avsnitt. Uppdelningen motiveras i huvudsak av att författarna vill vara konsekvent i strukturens 

uppbyggnad eftersom empirin är uppdelad på samma sätt. Dessutom anser författarna att det är 

lättare för läsaren om uppdelningen följer en genomgående struktur i analysen för att läsaren 

själv skall kunna se kopplingarna som författarna gör till empirin samt till tidigare forskning 

inom ämnet. Slutligen har en sammanfattande analys gjorts för att på ett tydligt sätt presentera 

vilka slutsatser som kan dras av analysen. Den sammanfattande analysen gör även en tydlig 

koppling till hur faktorerna leder till låg revisionskvalitet. Författarna anser att denna 

sammanfattande analys klargör på ett tydligt sätt kopplingarna till de slutsatser som studien 

visat. Slutligen följer även en presentation kring studiens bidrag till den pågående forskningen. 

 

3.6.3  Kritik som rör kodning i kvalitativa studier 

Vanlig kritik som riktas mot analys av kvalitativ empiri med hjälp av kodning är att kontexten 

går förlorad i det som sägs (Bryman & Bell 2013, s. 591). Eftersom man plockar ut textstycken 

ur dess sammanhang förlorar man således dess sociala situation.  En annan viktig synpunkt är 

att kodningen förstör det narrativa flytet i det människor säger (Bryman & Bell 2013, s. 591). 

När en forskare intervjuar en respondent finns möjligheten att respondentens svar blir en form 

av en berättelse. Kodningen bryter sedan ner denna berättelse och det kan även vara svårt för 

forskaren som kodar att fånga alla de olika nyanser som återfinns i berättelsen (Bryman & Bell 

2013, s. 591).  

 

För att minimera de felkällor som tas upp ovan har författarna strukturerat kodningen med fokus 

på kontexten och inte på enskilda begrepp. Kodningen har gjorts utifrån de teman som har 

presenterats i intervjuguiden och i kodningen bryts aldrig enstaka begrepp ut ur sin kontext.  

 

3.7  Kvalitet i kvalitativa studier 
Inom kvantitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet två centrala begrepp. 

Begreppen används för att belysa kvaliteten på den genomförda studien (Bryman & Bell 2013, 

s. 400). Det diskuteras dock bland kvalitativa forskare hur pass relevanta begreppen är för de 

kvalitativa studierna. Eftersom den kvalitativa forskningen och den kvantitativa forskningen 

skiljer sig åt bör man således inte mäta kvaliteten på samma sätt för de båda 

forskningsmetoderna (Dalen 2015, ss. 114-116).  

 

Den här studien fokuserar på validitet och inte på reliabilitet då författarna sållar sig till Dalens 

(2015, s. 115) argumentation om att forskaren är en viktig faktor för påverkan på studien. 
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Författarna anser att även om exakt samma respondenter intervjuas igen under exakt samma 

förhållanden av andra forskare skulle skillnader finnas i den genererade empirin från de olika 

intervjutillfällena. Vidare finns även risken att författarnas egna subjektiva syn kan påverka 

kodningen, tolkningen samt analysen av empirin. Således är det inte möjligt att med tillförlitlig 

exakthet replikera studien av andra forskare som i sin tur även skulle färga kodningen, 

tolkningen samt analysen med sin egen subjektiva syn.  

 

3.7.1  Validitet i kvalitativa intervjustudier 

Validitet i kvalitativa intervjustudier kan diskuteras utifrån forskarrollen, forskningsplanen, 

datamaterialets validitet samt validitetsfrågor vid tolkning och analytiska angreppssätt (Dalen 

2015, s. 117).   

 

3.7.1.1  Forskarrollen och forskningsplanen 

Forskarrollen påverkas av den förförståelse som forskarna bidrar med till studien samt det 

subjektiva avtrycket som forskaren lämnar på tolkningen av empiri (Dalen 2015, s. 17, 117). 

Dialogen mellan forskaren och respondenten som tolkas av forskaren påverkas av forskarens 

förförståelse samt den aktuella teorin inom ämnet. För att forskaren skall kunna bemöta kritik 

som gäller det subjektiva avtrycket är det särskilt viktigt att tydliggöra den egna forskarrollen 

och forskarens anknytning till studien och ämnet som studeras (Dalen 2015, s 117). Kritiker 

menar att resultaten av de kvalitativa studierna i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas 

egna uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Dessutom menar kritikerna att 

forskarna av kvalitativa studier även påverkas av den relation som uppstår mellan dem själva 

och respondenterna eller de personer som undersöks. Man kan således inte som kvalitativ 

forskare anses vara fullkomligt objektiv eftersom detta ger konsekvenser för studiens resultat 

och trovärdighet (Bryman & Bell 2013, s. 416).  

 

Forskningsplanens validitet påverkas av det urval som har gjorts i studien samt den metod som 

använts (Dalen  2015, ss. 118-120). Kritiker anser att en kvalitativ studie är svår att generalisera 

utöver den situation i vilken den producerades (Bryman & Bell 2013, s. 417). Eftersom fokus 

oftast ligger på ett tolkningsperspektiv innebär det svårigheter att generalisera de uppfattningar 

och åsikter som respondenterna genererar i en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2013, s. 417).  

 

Författarna av studien är medvetna om sin egen inblandning och hur detta kan påverka studien 

på olika sätt. För att försöka redogöra för sin egen roll har författarna redogjort för den 

referensram som ligger till grund för författarnas förförståelse. Vidare är författarna av studien 

även medvetna om sina egna subjektiva avtryck på studien. I och med att författarna själva gjort 

avgränsningar för studien samt själva valt ut respondenter genom ett bekvämlighetsurval finns 

det en risk att detta har gjort ett avtryck på studien som helhet. Författarna hävdar således inte 

att studien inte kan ha färgats av författarnas egna subjektiva syn.  

 

Eftersom studiens fokus ligger på respondenternas egna åsikter och uppfattningar anser 

författarna att de resultat som genererats utifrån studien inte kan generaliseras utöver sin 
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aktuella kontext vilket heller inte varit studiens syfte. Studiens resultat kan endast ge en 

indikation på vad som just nu upplevs av de revisorer som intervjuats i studien.  

 

3.7.1.2  Datainsamling och tolkning. 

Intervju som metod förutsätter att den empiri som samlas in är så fyllig och relevant som möjligt 

för att validiteten skall anses vara tillfredställande (Dalen 2015, s. 120). Genom att ställa bra 

frågor och låta respondenterna tala till punkt samt begrunda sina svar ökar validiteten i en 

studie. Vidare argumenterar Dalen (2015, s. 120) för att genomförandet av en provintervju samt 

att forskarna testar sin utrustning innan intervjutillfället ökar validiteten för en studie.  

 

Författarna av studien har genomfört två stycken provintervjuer för att testa sin utrustning samt 

även testa sig själva som intervjuare i enlighet med ovanstående. Frågorna som ställts i studiens 

intervjuguide har utarbetats utifrån den tidigare forskningen för att på ett så bra sätt som möjligt 

kunna generera relevant empiri. Genom att ställa öppna frågor samt även låta respondenterna 

tala till punkt utan avbrott är även empirin väldigt omfattande och fyllig. 

 

Kritik som riktas mot validitet av datainsamling samt tolkning innefattar bland annat det 

holistiska misstaget och fenomenet ”going native”. Det holistiska misstaget (Dalen 2015, s. 

123) innebär att forskaren, utifrån en felaktig förförståelse, är alldeles för självsäker vid 

insamling av empiri och på så sätt anser sig känna området bättre än vad som faktiskt är fallet 

(Dalen 2015, s. 123). Vidare riktas kritik mot den kvalitativa forskningens konstruktivistiska 

synsätt. Synsättet kan medföra risken för det som kallas going native. Det innebär att en forskare 

identifierar sig själv med de personer som studeras eller som intervjuas och att forskaren i och 

med det tappar syftet med studien (Bryman & Bell 2013, s. 411; Dalen 2015, s. 123). Eftersom 

en forskare som utför kvalitativa intervjuer anses vara det viktigaste verktyget vid 

datainsamlingen kan det även ge konsekvenser att forskaren, när denne identifierar sig med 

andra människor, även ignorerar olika perspektiv som kan ha uppstått och bara fokuserar på de 

perspektiv och åsikter som de personer som forskaren identifierar sig med genererar (Bryman 

& Bell 2013, s. 411; Dalen 2015, s. 123).  

 

Författarna av studien är medvetna om att deras förförståelse är väldigt begränsad. I 

intervjusituationerna har således författarna aldrig antagit något som självklart utan alltid frågat 

om något varit oklart av det som respondenterna beskrivit genom att exempelvis be 

respondenterna att själv definiera olika begrepp.  

 

Risken för ”going native” är överhängande då båda författarna aspirerar till att själva bli 

auktoriserade revisorer, men författarna anser att detta i huvudsak är positivt för studien då båda 

författarna brinner för ämnet. Att författarna skulle tappa bort syftet med studien grundat på att 

de identifierar sig själv med de respondenter som intervjuats är således inte en möjlighet enligt 

författarna själva. Detta på grund av att författarna inte anser att intervjusituationerna på något 

sätt berör något ämne som kan anses obehagligt eller obekvämt för respondenterna. 
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4.  Empiri 
I empiriavsnittet presenteras först en kort presentation av intervjurespondenterna för att sedan 

presentera den empirin som samlats in i samband med intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i ett 

internt och ett externt avsnitt utifrån författarnas referensram som återfinns i teoriavsnittet (se 

s. 18).  

 

4.0.1  Presentation av intervjurespondenter 

I denna studie har sex intervjuer genomförts med sex revisorer med olika bakgrunder och 

erfarenheter inom revision. Respondenterna har olika bakgrunder utifrån erfarenhet, storlek på 

byråer och kunduppdrag. 

 

Revisor A har arbetat med revision i 10 år och blev auktoriserad revisor år 2013. Revisor A har 

flera års erfarenhet från en av the Big 4 byråerna där denne arbetat med stora noterade företag 

och internationella koncerner. 

 

Revisor B har arbetat som revisor i 10 år och blev auktoriserad år 2013. Revisor B är 

medgrundare till en medelstor revisionsbyrå som bildades år 2011. Tidigare arbetade denne på 

en mellanstor byrå med små- och medelstora företag.  

 

Revisor C har arbetat med revision i 6,5 år och är sedan tre månader tillbaka auktoriserad 

revisor. Revisor C har erfarenhet av framförallt mindre företag.  

 

Revisor D har arbetat med revision i 27 år och blev auktoriserad revisor år 1997. Revisor D har 

ca 10 års erfarenhet från en av the Big 4 byråerna där denne arbetat med större företag 

framförallt inom den privata sektorn. År 2002 startade Revisor D egen byrå där Revisor D 

arbetar idag tillsammans med tre anställda. 

 

Revisor E har arbetat som revisor i 29 år och är godkänd revisor. Revisor E är sedan 11 år 

tillbaka delägare på en mindre revisionsbyrå med fyra revisorer. Revisor E har arbetat på både 

större och mindre revisionsbyråer och har erfarenhet av uppdrag hos både mindre och större 

publika företag. 

 

Revisor F har arbetat 10 år på en av the Big 4 byråerna och fick sin auktorisation år 2009/2010. 

Revisor F har arbetat med både ägarledda samt stora noterade företag.   

 

 

4.1  Intern påverkan på revisionen 
Respondenterna som har intervjuats i studien anser alla att den individuella revisorns 

bedömnings- och beslutsprocessen påverkar revisionen på olika sätt. Nedan redovisas samt 

struktureras respondenternas svar utifrån författarnas egna ramverk över de interna faktorerna 

erfarenhet, kompetens, ansträngning samt professionell skepticism som alla har visat sig 

påverka den individuella revisorns bedömnings- och beslutsprocess.  
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4.1.1  Erfarenhet och kompetens 
Revisor A anser att erfarenhet har en stor roll i revisionsprocessen och att man med mer 

erfarenhet i ryggen lättare kan göra bedömningar och ta korrekta beslut. Om man som revisor 

har mindre erfarenhet, anser Revisor A, är det avsevärt mycket svårare att utifrån väsentlighet 

och risk kunna göra korrekta bedömningar. Konstiga konteringar eller otillräckliga underlag 

som ser iögonfallande ut är något man lär sig att upptäcka när man genomfört ett par revisioner 

anser Revisor A. Även om kompetens har en indirekt påverkan på bedömnings- och 

beslutsprocessen i och med den utbildning som krävs för att bli revisor anser Revisor A att yrket 

är en lärlingsprocess. 

 

Revisor B menar på att erfarenheten innebär att man vet vilka beslut som skall tas gällande 

vilka poster som skall granskas utifrån väsentlighet och risk samt vilka bedömningar som skall 

göras för att arbetet skall bli korrekt utfört. Eftersom det är den enskilda revisorn som tar 

besluten gällande vilka poster som skall granskas kommer besluten att färgas av vad revisorn 

har varit med om tidigare. Revisor B hävdar att denne går på magkänsla när denne utför en 

revision och anser att det är dennes långa erfarenhet som har gjort att Revisor B känner sig så 

pass trygg i sin yrkesroll. De grundläggande teoretiska kunskaperna anser Revisor B att man 

som revisor lär sig genom utbildning och det i sin tur skapar grunden för kompetensen. Däremot 

menar även Revisor B att revisorn genom erfarenheten får förståelsen för att allting inte 

fungerar som i läroböckerna och det är därför erfarenhet är otroligt viktigt för utfallet av 

revisionen. 

 

Revisor C menar på att dennes egna bedömnings- och beslutsprocess har förbättras i takt med 

att erfarenheten ökar. När en revisor har arbetat några år kommer denne kunna ta ställning till 

problem och dylikt som en revisor som endast arbetat några månader inte kan ta med ett korrekt 

utfall. Vidare anser Revisor C även att den kompetens man får under universitetstiden gör att 

man kommer in i rätt tankesätt som krävs för revisionsyrket. Däremot, poängterar Revisor C, 

kommer kompetensen aldrig att slå erfarenheten. Revisionsyrket är ett ”learning by doing” yrke 

och erfarenheten väger tyngst. 

 

Revisor D anser att dennes erfarenhet definitivt påverkar dennes bedömnings- och 

beslutsprocess. Revisor D använder ordet ”magkänsla” när denne berättar hur erfarenhet som 

denne själv besitter ger utslag i det dagliga arbetet och menar på att erfarenheten styr hur  

revisorn uppfattar saker som sticker ut i en revision. Ju längre erfarenhet en revisor har desto 

lättare är det att upptäcka fel. Gällande magkänslan menar Revisor D att man helt enkelt får en 

känsla som inte känns bra och att man utifrån denna känsla gräver vidare. Revisor D anser att 

magkänslan endast kan utvecklas genom erfarenhet. Dessutom anser Revisor D att man genom 

erfarenheten utvecklar ett risktänk i sitt dagliga arbete som är nödvändig för att kunna göra 

korrekta bedömningar samt ta korrekta beslut.  

 

Vid Revisor E:s intervju framgår det att Revisor E anser att man som revisor bara blir bättre 

med åren och att erfarenhet har en positiv påverkan på revisionen som helhet. Vidare anser 

Revisor E även att man genom erfarenhet tar bättre beslut och gör mer säkra bedömningar. 

Detta på grund av att man har varit med om fler revisioner och har således lärt sig mer.  
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Revisor F anser att revisorns individuella erfarenhet påverkar hur denne hanterar projekten i sin 

yrkesroll och således inte nödvändigtvis hur bedömnings- och beslutsprocessen genomförs. 

Revisor F menar på att erfarenheten innebär att en revisor exempelvis inte behöver ta in 

specialister i vissa frågor för att revisorn själv besitter expertisen som är nödvändig för att 

genomföra revisionen. Vidare nämner Revisor F under intervjun att denne själv nog skulle fatta 

besluten på samma sätt i slutändan oavsett erfarenhet. 

 

Revisor F anser att det är en revisors personlighet och inte dennes erfarenhet som påverkar 

bedömnings- och beslutsprocessen. Revisor F menar att misslyckanden sker oberoende på hur 

lång eller kort erfarenhet revisorn har och menar på att misslyckandet grundar sig i exempelvis 

lathet i samband med granskningsprocessen.  

 

4.1.2  Ansträngning 
Respondenterna i studien har alla olika syn på hur en revisors ansträngning påverkar revisionen. 

Revisor A menar på att revisorer som inte arbetat länge inom yrket anstränger sig mer vid en 

revisionsprocess på grund av rädslan att begå ett misstag. Vidare hävdar Revisor A att de 

revisorerna som har arbetat längre inte anstränger sig lika mycket och att det är därför som en 

erfaren revisor även kan bidra till låg revisionskvalitet. Har man genomfört flera revisioner 

tidigare, utvecklar Revisor A, finns det risk att man är för bekväm och således inte går på djupet 

med alla poster eller rent av missar något som en nybliven revisor skulle ha upptäckt.  

 

Revisor B anser att man som revisor alltid måste vara medveten och närvarande i 

revisionsprocessen. Man måste således anstränga sig för att uppnå denna medvetenhet för att 

finna eventuella fel som kan förekomma. Äldre revisorer som nått pensionsåldern kan lätt 

koppla in ”autopiloten” när dessa genomför en revision hävdar Revisor B. ”Autopiloten”, 

menar Revisor B, innebär att revisorer genomför en revision utan att anstränga sig, utan att vara 

närvarande i processen. Revisor B tror att autopiloten kopplas in på grund av att de äldre 

revisorerna helt enkelt är för bekväma och lata och inte orkar anstränga sig på grund av att 

revisorn förlitar sig för mycket på minnet av de föregående revisoner som passerat fläckfritt. 

 

Revisor C tror att det förekommer situationer där revisorn blir för självsäker och inte granskar 

alla poster lika djupgående som man kanske borde. Självsäkerheten får som konsekvens att 

revisorn inte anstränger sig vid granskningsprocessen. Detta kan sen innebära att man tar 

felaktiga beslut grundat på felaktigt material. När man är ny tror Revisor C att man nog mer går 

till botten med alla poster på grund av att man är rädd för att begå ett misstag och missa något. 

Det blir då en form av överansträngning, menar Revisor C. 

 

Revisor D anser att det finns en risk med att man blir för bekväm om man arbetat med  samma 

kund i flera år. Det gör att man inte anstränger sig lika mycket vid granskningsprocessen för att 

man som revisor oftast vet allt om företaget på grund av att man reviderat dem flera gånger 

förut. Revisor D menar att det finns ett linjärt mönster som säger att efter sju-åtta år ökar risken 

för att man som revisor börjar bli bekväm. För att lösa detta anser Revisor D att man skall införa 
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rotation för att motverka detta. Efter sju-åtta år behöver man ett par nya ögon som kan 

uppmärksamma saker som den gamla revisorn kan ha förbisett på grund av bekvämlighet menar 

Revisor D.  

 

Något som även Revisor E nämner vid intervjutillfället är att det nog är ganska lätt att en revisor 

kan bli för självsäker efter några revisioner. Om detta sker finns det en risk att revisorn missar 

något. Revisor E anser att i sådana situationer är det bra att ha assistenter som är alerta och som 

vågar ha synpunkter och ifrågasätta. Assistenterna anstränger sig avsevärt mycket mer då de är 

i lärlingsprocessen av yrket och hittar ofta saker som den påskrivande revisorn missar. 

Revisionsyrket är en lärlingsprocess och Revisor E anser att en revisor egentligen aldrig blir 

fullärd. Därför skall en revisor aldrig bli för självsäker utan revisorn skall alltid anstränga sig 

vid en revision, även om revisorn har genomfört väldigt många revisoner tidigare, för bäst 

revisionsutfall. 

 

4.1.3  Professionell skepticism 
Den professionella skepticismen kommer att påverka de bedömningar som görs och de beslut 

som tas i en revisionsprocess anser Revisor A. En revisor ska inte skall utgå från att någon 

ljuger, men inte heller anta att personen talar sanning. Revisor A menar därmed att en revisor 

skall ha ett neutralt synsätt när denne utför en revision. Det är revisorns uppgift att undersöka 

om den finansiella informationen stämmer eller inte och den professionella skepticismen som 

skall tillämpas i revisionsprocessen utvecklas hela tiden i samma takt som erfarenheten ökar. 

En revisor med längre erfarenhet kommer att veta vilka poster som kräver ett mer kritiskt 

synsätt och kommer således att göra bedömningar därefter menar Revisor A. 

 

Revisor B anser att professionell skepticism är en förutsättning revisorn i sin yrkesroll. Man 

måste alltid våga ställa de svåra frågorna om man gör bedömningen att det krävs en djupare 

undersökning av en viss post anser Revisor B. Erfarenheten påverkar den professionella 

skepticismen på ett positivt sätt och ju längre man har arbetat som revisor desto bättre påverkan 

har det på bedömnings- och beslutsprocessen.  

 

Revisor C anser att professionell skepticism påverkar bedömnings- och beslutsprocessen 

genom erfarenhet. När man inte har lång erfarenhet kanske man är mer kritisk och undersöker 

alla olika delar under revisionsprocessen mer djupgående än man hade gjort om man haft längre 

erfarenhet anser Revisor C.  

 

Revisor D anser att man måste vara kritisk när man bedömer ett företags finansiella rapport. 

Således kommer den professionella skepticismen alltid att påverka de bedömningar revisorn 

gör samt de beslut som fattas. Det är en av grunderna i yrket. Revisor D menar på att man lär 

sig detta kritiska tankesätt under universitetstiden och förklarar att studenter får lära sig att vara 

ifrågasättande samt att tänka själv när de går på universitetet. Vidare anser Revisor D att en 

revisor måste vara analytisk i sitt arbetssätt och att revisorn måste inneha en förståelse för att 

det kan finns flöden i ett företag som revisorn kanske inte alltid förstår. Den professionella 
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skepticismen utvecklas i samband med att erfarenheten ökar då man har varit med om några 

revisioner och vet vilka poster som brukar vara stökiga anser Revisor D.  

 

Revisor E menar på att professionell skepticism är en självklarhet i yrket och att denna egenskap 

kan förbättras genom erfarenhet. Desto längre man arbetar inom revision, desto bättre blir man 

även på att göra korrekta bedömningar och ta korrekta beslut anser Revisor E. Revisor E hävdar 

även att revisionsyrket i sig inte passar alla då alla inte innehar en naturlig skepticism till sin 

omgivning och att risken finns att man kan bli en dålig revisor om denna naturliga skepticism 

saknas. Det märks särskilt tydligt bland revisionsassistenter, anser Revisor E, vilka som innehar 

denna egenskap och inte.  

 

Revisor F anser att erfarenhet utvecklar skepticismen. Däremot menar Revisor F även på att de 

flesta processerna är styrda av färdiga mallar och att det i sig innebär att man även som ny 

revisor kan agera skeptiskt även om man är väldigt oerfaren. Revisor F menar på att en revisor 

gör bedömningar och tar beslut att granska poster utifrån väsentlighet och risk och det innebär 

att 90 % av revisorerna väljer att granska samma saker på grund av de regleringar som styr 

revisionsprocessen.   

 

 

4.2  Extern påverkan på revisionen 
Nedan redovisas samt struktureras respondenternas svar utifrån författarnas egna ramverk över 

de externa faktorerna miljö och uppgifters komplexitet, organisationer och företag samt 

samhället och marknaden. 

 

4.2.1  Miljö och uppgifters komplexitet 

Vid de utförda intervjuerna i denna studie har respondenterna pekat på att det finns externa 

faktorer som påverkar revisionen.  

I revisorns miljö beskriver respondenterna i denna studie att tidsaspekten har en påverkan på 

revisionskvaliteten. Gällande uppgifters komplexitet framgår det från intervjuerna att även 

denna aspekt kan påverka revisionskvaliteten. 

 

Revisor A hävdar att tidsbrist kan vara en viktig faktor som påverkar revisionsmisslyckanden. 

Revisor A tror att förklaringen till denna tidspress framförallt är den arvodespress som finns på 

revisionsmarknaden. Vidare utvecklar Revisor A att det bland Big 4 byråerna är mycket 

prispress på noterade kunder och förhoppningen är att man skall få in en fot genom att vinna 

revisionen. Revisor A beskriver att interna befordringar och ersättningar som baseras på 

omsättning och hantering av volym gynnar ett beteende att man som revisor vill ”springa väldigt 

fort”. Detta fungerar bra tills något faktiskt händer och då inser man att man har tummat för 

mycket på kvaliteten. Revisor A hävdar också att byrån kan ha en sådan struktur som gör att 

den enskilde revisorn inte har den tid som krävs för att hantera uppdragen. Detta tror Revisor 

A definitivt kan påverka revisionsmisslyckanden utifrån att revisorn inte har det stödet som 

behövs. 
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Revisor A beskriver att vissa komplexa uppgifter försvårar revisionen och att det framförallt 

beror på hur stor subjektivitet som är inblandad där företagsledningen själv kan påverka 

parametrar. Även många olika parter såsom gemensamma intresseföretag och externa faktorer 

menar Revisor A ökar komplexiteten.  Gällande poster som är svårgranskade anser Revisor A 

att det framförallt är räkenskapspåståenden implicit som företagsledningen anger gällande 

fullständighet, huruvida allt som företaget har i verkligheten finns med i bokföringen. Även 

värderingsfrågor ser Revisor A svårigheter kring såsom nedskrivningsbehov i kundfordringar 

och goodwill samt pågående projekt med successiv vinstavräkning. 

 

Vid Revisor B:s intervju framkommer även att denne tror att revisorsmisslyckanden 

huvudsakligen beror på tidsbrist. Revisor B anser att det är allt för vanligt att det inte finns 

ekonomi för att lägga ner med tid på uppdragen och att byrån därmed kan motverka 

revisonsmisslyckanden genom att se till att det finns tillräckligt med tid planerad.  

 

Revisor B anser att det som oftast är komplext vid komplexa uppgifter är udda händelser som 

inte hör till ett företags normala transaktionsmönster. Revisor B menar på att i de allra flesta 

företag är det intäkterna som är de svåraste posterna att granska. Detta eftersom att intäkt inte 

är detsamma som inkomst och att fakturering och den utförda graden av arbetet inte är samma 

sak samt att det inte är faktureringen som styr när intäkterna skall redovisas. Revisor B beskriver 

också att immateriella tillgångar är komplext då fullständigheten och värderingen är 

svårgranskat. 

 

Vidare anser Revisor B att det finns en risk att revisorn missar komplexiteten eller att man som 

revisor blundar för den. Revisor B anser att byrån kan underlätta komplexiteten i en uppgift 

genom branschkännedom och att vara medveten om praxis. Revisor B förklarar också att det är 

viktigt att man som revisor förstår kundens verksamhet för att undvika revisionsmisslyckaden. 

 

Revisor C ser ingen större problematik kring revisorns arbetsmiljö utan tror att de olika delarna 

såsom standarder, tid, lagar och regler påverkar revisionen positivt. Gällande komplexitet hos 

uppdrag beskriver Revisor C att allt som handlar om uppskattning är komplext och att 

framförallt intäktsredovisningen är en svårgranskad post. I dessa situationer anser respondenten 

att en god relation till kunden underlättar förståelsen och att det är viktigt att man som revisor 

följer upp i sin granskning, exempelvis hur det gått i tidigare projekt, utefter de risker man ser. 

Revisor C tror att det framförallt är externa faktorer som påverkar, just att det ofta är 

uppskattningar och ändrade förutsättningar med nya politiska beslut som kan leda till stor 

komplexitet. Revisor C anser dock att man som revisor kan undvika komplexa situationer där 

man riskerar att bli obekväm genom att hålla sig uppdaterad i sin yrkesroll. Vidare hävdar 

Revisor C att byrån kan underlätta komplexa uppgifter genom att man som byrå har ett 

kunskapsorienterat synsätt med mångsidig kunskap och erfarenhet bland kollegor vilket 

minskar komplexiteten då man löser problemet ihop. 

 

Revisor D tror att tiden är en stor aspekt som orsakar fel. Revisor D utvecklar att arbetet kan bli 

tidspressat vissa perioder exempelvis inför semestertider eller kring avrapporteringsperioder för 

börsbolag och menar att risken finns att man som revisor då inte gör det man ska fullt ut. Revisor 
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D beskriver att fördelen med att köra eget är att man kan lägga ner den tid som man behöver 

för att bil nöjd med arbetet. Vidare förklarar Revisor D att det var mycket svårare på den större 

Big 4 byrån där denne tidigare arbetade då det fanns fastprisuppdrag som gjorde det svårt att få 

ihop kalkylerna. Revisor D hävdar att fastprisuppdragen påverkar kvaliteten genom att det finns 

en risk att man då reviderar tills pengarna är förbrukade och menar på att om det finns kvar 

olösta problem kan man ju som revisor inte bara gå hem.  

 

Revisor D beskriver vidare att komplexa uppgifter ur ett revisionsperspektiv är komplicerade 

flöden där finansiella instrument, flera valutor, pågående arbeten och även garantikostnader gör 

det svårt att göra korrekt bedömningar. Revisor D betonar att det är viktigt att företaget man 

reviderar har bra rutiner. Finns det inte bra rutiner kan det bli väldigt stökigt och det i sig 

försvårar revisionen.  

 

Gällande revisorns miljö beskriver Revisor E att framförallt uppdragsomfånget påverkar med 

en väldigt ojämn debiteringsnivå beroende på byrå. Revisor E anser att de stora 

revisionsbyråerna är ganska okänsliga för totalkostnaden för kunden vilket kan påverka 

revisionskvaliteten. Revisor E uppfattar det som en risk för bristande revisionskvalitet att de 

större byråerna kör på sitt paket med den tid som man avsatt medan mindre byråer inte är lika 

tidsstyrda och försöker se det som en helhet med större möjlighet att lägga ner den tid som 

behövs.  

 

Revisor E förklarar att det finns särskilt riskfyllda poster där risken för fel är stor vilket kan 

försvåra revisionen. Det kan till exempel vara pågående arbeten, värderingsregler av 

anläggningstillgångar eller lån med olika kreditvillkor som är svåra att tolka. Vid dessa mer 

komplexa uppgifter förklarar Revisor E att det är viktigt att man som huvudrevisor hjälper 

assistenterna och kontrollerar att allting blir rätt i slutändan.  

 

Revisor F som har erfarenhet från en större Big 4 byrå tror att det som påverkar kvaliteten i 

uppdragen är den avsatta tiden och att det framförallt är tidsbrist som kan påverka vid 

revisionsmisslyckanden.  Gällande revisorns arbetsmiljö beskriver Revisor F att man på byrån 

som denne arbetade på hade en central funktion med ett IT stöd och databas med mycket mallar 

för hur man som revisor skulle projektleda samt hur man skulle lägga upp teamet, budget och 

beläggning. Revisor F förklarar att varje revisor hade ett mål att ha en viss beläggningsprocent 

beroende på erfarenhet och dessa mallar uppgav fördelning av arbetet på bästa sätt för att 

underlätta själva pusslandet. Revisor F utvecklar att det på en stor byrå kan det anses vara 

opersonligt med alla mallar, men Revisor F anser att för denne fungerade det som en trygghet. 

Revisor F beskriver att komplexiteten i uppdragen försvårar revisionen. Det kan vara en väldigt 

snårig organisation med många svåra frågor. Men komplexiteten i sig kan nog vara väldigt spritt 

beroende på uppdraget menar Revisor F. Om företaget exempelvis har gjort ett förvärv med 

mycket villkor i avtalet som skall tolkas kan det bli komplext på olika sätt.   

 

Revisor F tror också att byrån kan påverka komplexiteten genom att underlätta för 

revisorn. Stora byråer har till exempel ofta en egen redovisningsavdelning och juridisk 

avdelning dit man kan ringa om man behöver hjälp vid komplexa frågor. Även mindre byråer 
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har även denna tjänst, hävdar Revisor F, då dessa kan kontakta FAR för att få hjälp med 

specifika frågor. 

 

4.2.2  Organisationer och företag 

Vid olika organisationer och företags påverkan på revisionskvaliteten kan denna påverkan ses 

dels ur ett perspektiv utifrån byrån men även ur ett perspektiv utanför byrån.  

 

Gällande revisionsteamets påverkan för revisorn och revisionskvaliteten visar intervjuerna i 

denna studie att teamet samt sammansättningen av teamet på olika sätt påverkar 

revisionskvaliteten.  Utifrån byråns interna kultur och samarbetet revisorer emellan beskriver 

respondenterna att det är en förutsättning med ett bra samarbete och kultur internt för att kunna 

leverera bra revisionskvalitet. 

 

Vid intervjuerna framgår det även att det finns en betydande påverkan i relationen mellan 

revisorn och organisationer samt företag gällande vikten av att behålla viktiga kunder. 

Respondenterna beskriver också att det är viktigt att man som byrå lägger stor vikt vid att göra 

en noggrann bedömning vid val av uppdrag. 

 

Revisor A tror inte att revisionsteamets sammansättning har någon större påverkan på 

revisionsmisslyckanden men Revisor A beskriver också att det är viktigt att man diskuterar de 

svåra frågorna även utanför teamet inom byrån. Gällande relationer hävdar Revisor A att det 

kan vara ett hot mot revisionskvaliteten när byrån är väldigt beroende av sina stora kunder. 

Revisor A menar då att den påskrivande revisorn riskerar att tumma på granskningen i 

revisionen för att det annars drabbar den påskrivande revisorn om man tappar de stora kunderna. 

Revisor A beskriver att det är viktigt att man i den övergripande planeringen tar ställning till 

aspekter såsom om företag över lag bryr sig om redovisningen och följer lagar och regler eller 

om de exempelvis har en aggressiv skatteplanering. Revisor A utvecklar att relationen är en del 

av att bilda sig förståelsen för hur risken ser ut i det företaget.  

 

Revisor B ser inga nackdelar med revisionsteamets sammansättning för revisionskvaliteten men 

anser att de olika individernas karaktärsdrag kan påverka sammansättningen inom teamet i 

relation till kunden. Revisor B tror även att det är betydelsefullt med lyhördhet inom 

revisionsteamet och inom byrån. Revisor B utvecklar att på samma sätt som det är viktigt med 

en god relation till kunden är det även viktigt med en god relation kollegor emellan. Gällande 

kundrelationer tror Revisor B att relationen till kunden i sig inte påverkar revisionen men menar 

att en revisor får fram materialet denne vill ha lättare om man har en bra relation till kunden. 

Vidare beskriver Revisor B att det krävs mer spetskompetens när man reviderar vissa branscher 

då de har speciella regler och praxis kring redovisningen. Därför menar Revisor B att det är en 

förutsättning att man känner sin kund väl och att man inte bör anta uppdrag där byrån inte har 

tillräcklig kompetens för att undvika revisionsmisslyckanden. 

 

Revisor C anser att det inom revisionsteamet är viktigt att personerna fungerar med varandra 

för att på så sätt kunna få en professionell relation till kunden. Vidare förklarar Revisor C att 
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det är viktigt att man inom byrån har förtroende för att samtliga presterar utifrån den förmågan 

och erfarenhet man har. Revisor C tycker att kontakten med kunden självklart är viktig eftersom 

det underlättar för revisorn i dennes arbete genom att exempelvis få fram information lättare 

samt för att få en bättre förståelse för företaget som revideras. Revisor C anser dock att man 

som revisor skall kunna anpassa sig till sina kunder till en viss gräns men att integriteten aldrig 

får negligeras. 

 

Revisor C argumenterar även vid intervjun för vikten av att göra en noggrann bedömning innan 

man tar sig an ett uppdrag. Revisor C påtalar också att det är viktigt att man inom byrån har den 

kunskap och kompetens som krävs för att genomföra revisionen på ett bra sätt. 

 

Revisor D förklarar vikten av att sätta samman revisionsteamet utefter vetskap om företaget är 

komplext att revidera och att det är viktigt att ha personer med stor kompetens vid mer 

komplexa uppdrag. Revisor D tror att om erfarenheten och kompetensen som behövs inte finns 

hos personerna som ingår i teamet kan det vara en bidragande faktor till att 

revisionsmisslyckanden sker. Utöver detta beskriver Revisor D att bra samarbete och att man 

litar på varandra internt är en självklarhet för att det ska fungera. Revisor D vidareutvecklar att 

relationen mellan kunden och revisorn kan påverkas av olika saker. När man har uppdrag där 

redovisningsansvariga inte går att samarbeta med är man ofta tvungen att bli väldigt formell 

och man riskerar då att bli lite för kritisk. Revisor D utvecklar att man vid ett gott samarbete 

inte heller får vara för godtrogen utan att man måste ha en kritisk syn på det som en 

redovisningsavdelning eller redovisningskonsult lägger fram.  

 

Revisor D beskriver också att man kan hos kunder kan minimera risken i bedömningen av 

kunden genom att avrapportera och träffa kunder ansikte mot ansikte. Revisor D förklarar att 

man i princip alltid bör träffa kunden och de kunder som inte går att träffa bör man i alla fall 

prata med i telefon. Revisor D menar att om man inte träffar kunden är det svårt att bilda sig en 

uppfattning om vem kunden är, vilket krävs för att det ska kunna bli ett bra samarbete och en 

bra revision. 

 

Revisor E tror inte att revisionsteamet har någon större påverkan på revisionskvaliteten och 

menar att revisionsteamet ska sättas ihop unikt för varje kund utifrån komplexitet och 

omfattning. Revisor E anser att det är viktigt att man internt inom organisationen kan samarbeta 

och känna förtroende för varandra precis som man vill att samarbetet med kunden ska fungera 

och att kunden ska känna förtroende för byrån. 

  

Revisor E beskriver att samarbetet med redovisningsansvariga hos kunden påverkar 

revisionskvaliteten på olika sätt. Om företagets redovisning sköts av en kvalificerad 

redovisningskonsult externt håller redovisningen enligt revisor E en hög standard och på så sätt 

kan även revisionskvaliteten bättre säkras. För de företag som har en intern ekonomiavdelning 

är det viktigt att byrån gör mer noggranna granskningsinsatser då det finns en intern risk att 

företaget är för snäll mot sig själv när bokföringen genomförs. I relationen till kunder påtalar 

Revisor E också att det självklart är viktigt att man som revisor är trevlig men att man måste 

försöka ha en armlängds avstånd till sina kunder och att man vågar säga ifrån. 



37 

 

 

Gällande bedömning av nya kunder berättar Revisor E att risken är mindre hos kunder där 

redovisningen sköts externt av en kvalificerad redovisningskonsult än hos kunder där 

redovisningen sköts av en intern ekonomiavdelning. Revisor E betonar även vikten av att lära 

känna kunden och hävdar att det bästa sättet att lära känna kunden är att sitta ned under en fika 

och även att vara ute lite överallt i verksamheten. 

 

Revisor F beskriver att sammansättningen av revisionsteamet hos den större byrån där denna 

arbetade främst var baserat på yttre faktorer såsom storleken på uppdraget och det geografiska 

läget. Ju större uppdrag desto mer resurser behövdes och om det exempelvis fanns många 

dotterbolag i olika delar av Sverige koordinerade man det kontoren emellan.  

 

Revisor F tror att en orsak till revisionsmisslyckanden kan vara dålig projektledning där man 

misslyckats med att planera in tillräckligt mycket personer för att utföra revisionen. Vidare 

beskriver Revisor F att det hos Big 4 byrån där denne arbetade handlade mer om ett 

organisatoriskt pussel och att fokus låg på att försöka få ihop alla medarbetare på ett effektivt 

sätt på de olika uppdragen. Sen menar Revisor F att när man väl fick ett nätverk internt kunde 

man som revisor styra mer genom att höra av sig till en kollega och på så sätt samarbeta mer 

ihop. 

 

Gällande samarbetet med kunden tror Revisor F inte att det påverkas av vilken byrå man som 

revisor arbetar på. Revisor F tror att det handlar mer om personkemi mellan revisorn och den 

ansvariga för ekonomin hos kunden vilket påverkar revisionskvaliteten. Avslutningsvis 

poängterad Revisor F under intervjutillfället att mindre byråer inte bör ta sig an större 

börsnoterade företag för att de uppdragen är för omfattande. Är man en mindre byrå har man 

inte de stödfunktionerna som krävs för att hantera dessa företag menar revisor F.  

 

4.2.3 Samhället och marknaden 

Respondenterna i studien beskriver även att det finns en påverkan på revisionen beroende på 

hur samhället och den svenska marknaden ser ut.  

 

Revisor A tror framför allt att redovisningsindustrin och marknaden påverkar genom relationer 

kunder emellan som kan inverka negativt på revisorn och revisionen. Revisor A tror att det 

finns en stor risk att om man som revisor inte vågar påtala saker som ser konstigt ut i den 

finansiella informationen. Detta om revisorn är rädd att bli av med arbetet eller kanske inte bli 

befordrad till följd av risken att kunden lämnar byrån om revisorn är för påstridig.  

Vidare anser Revisor A att marknaden påverkar revisionen genom det nuvarande oligopolet 

som innehas av the Big 4. Revisor A menar att det kan vara en fördel till viss del genom att de 

har en välorganiserad organisation kring revisionen med en välutbyggd intern metodik som är 

vidareutvecklad från internationella standarder. Revisor A menar dock att problemet är att 

denna metodik inte är anpassad till den svenska marknaden där majoriteten av företagen är 

onoterade och följer det nationella ISA-regelverket. 
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Revisor A kan utifrån sina egna erfarenheter se stora nackdelar som har inverkan på 

revisionskvaliteten genom detta oligopol. Revisor A beskriver det som ett ”checklisteträsk” då 

man skiljer på kvalitet och complience eftersom alltför stort fokus läggs på att uppfylla alla 

interna krav och fylla i alla checklistor istället för att lägga fokus på revisionskvalitet.  

 

Även Revisor B tror att marknaden genom the Big 4 oligopolet har en negativ påverkan utifrån 

ett kvalitetsperspektiv. Revisor B beskriver problematiken kring att det är farligt att ha för stort 

fokus på att följa checklistor. Vidare förklarar Revisor B att det är viktigt att man som revisor 

får utrymme att fundera ett varv på flödena i företaget för att lättare få förståelse för situationen 

som råder. Revisor B utvecklar att de på de större byråerna är väldigt duktiga på IFRS-noterade 

företag men i övrigt ställer Revisor B sig tveksam till om det bidrar till kvaliteten. Fokus läggs 

på att som byrå bli större och tjäna så mycket pengar som möjligt istället för att fokusera på 

kvaliteten.  

 

Revisor C beskriver att denne, utan större erfarenhet av detta, vill tro att marknadsoligopolet 

hos Big 4 byråerna både har fördelar och nackdelar men utvecklar även att marknadsoligopolet 

inte borde ha någon negativ inverkan på revisionskvaliteten överlag. Revisor C vill tro att de 

har god utbildning som grund vilket skapar en bra kvalitet.  

Vid intervjun beskriver revisor C även att denne tror att nya politiska beslut i samhället påverkar 

genom att det skapar komplexitet vid anpassningen till nya regler. 

 

Revisor D beskriver att Big 4 oligopolet både har fördelar och nackdelar. Stora byråer sitter 

oftast på väldigt mycket kompetens men det negativa är att de är väldigt affärsdrivna och styrda 

efter debiteringsgrader. Revisor D förklarar även att allt som sker i världen vad gäller 

redovisningsskandaler alltid kommer att få effekt och att det förr eller senare hamnar på alla 

revisionsbyråers bord beroende på hur utfallet blir. Detta i form av nya regler eller andra sätt 

att arbeta.  

 

Revisor E tror att det framförallt är affärsmässigheten och konkurrensen i och med det oligopol 

som finns som är en stor faktor till att revisionsmisslyckanden sker. Detta då det blir en kamp 

mellan de stora byråerna om de stora kunderna. Vidare beskriver Revisor E att det är svårt i 

Sverige idag att vara opartisk som revisor och att det är lätt att man tummar på oberoendet. 

Revisor E utvecklar att alla som är lite uppkomna i samhället idag ofta är med i samma klubbar 

och är man revisor kan det vara svårt att säga till någon man är bekant med.  

 

Revisor F anser att kvalitet är något som utvecklas hela tiden och då de fyra stora byråerna 

lägger väldigt mycket pengar i det så påverkar Big 4 byråerna kvalitetsarbetet positivt. Detta 

genom att man hela tiden utvecklar och förnyar arbetsprocessen genom mallar och praxis. 

Revisor F tror att det är samspelet mellan revisorerna i branschen som gör att utvecklingen går 

framåt. De stora byråerna är även involverade i FAR där man arbetar fram ny praxis och skriver 

artiklar med mera och därför anser Revisor F att det är klart att Big 4 byråerna tillsammans 

påverkar revisorer och kvalitetsarbetet i positiv bemärkelse. 
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5.  Analys 
I analyskapitlet redovisas och struktureras analysen utifrån författarnas egna ramverk över de 

interna och extern faktorerna. Inledningsvis redovisas de interna faktorerna erfarenhet och 

kompetens, ansträngning samt professionell skepticism följt av de externa faktorerna miljö och 

uppgifters komplexitet, organisationer och företag samt samhället och marknaden. Slutligen 

presenteras en sammanfattande analys och det teoretiska bidraget som denna studie genererat. 

 

5.1  Intern påverkan på revisionen 
I de övergripande ramverken som presenterats av Francis (2011), Bonner (1999) och Birnberg 

(2011) framgår det att den individuella revisorn kan påverka revisionen. Något som även är 

gemensamt för alla ramverken är att individen, genom sin egen bedömnings- och 

beslutsprocess, påverkar revisionen. Av den tidigare forskningen ( Ye, Cheng & Gao 2014; 

Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 2014; Francis 2011) får vi även veta att revisionen påverkas 

av den enskilde revisorns erfarenhet och kompetens. 

 

Något som är gemensamt för Bonner, (1999), Ye, Cheng & Gao (2014), Gul, Wu & Yang 

(2013), Birnberg (2011) och Nelson (2009) är att samtliga studier visar på att en revisors 

individuella bedömning- och beslutsprocess är av stor vikt för utfallet på revisionen. Det visar 

sig även stämma överens med majoriteten av respondenternas uppfattning kring hur individen 

påverkar revisonen. Kopplingar görs av författarna till studien grundat på respondenternas svar 

mellan en revisors erfarenhet och hur den påverkar bedömnings- och beslutsprocessen för 

revisorn i sin yrkesroll. Fem av sex respondenter anser att det är erfarenheten som är A och O 

när det kommer till vad som påverkar en revisors bedömnings- och beslutsprocess. Har man 

längre erfarenhet begår man färre fel på grund av att man har varit med om situationer tidigare 

som man lärt sig av. Vidare kopplar hälften av respondenterna ihop kompetens med utbildning 

och menar på att detta ligger till grund för bedömnings- samt beslutsprocessen.  

 

5.1.1  Erfarenhet och kompetens 
Fem av sex respondenterna anser, i enlighet med tidigare forskning( Ye, Cheng  & Gao 2014; 

Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 2014; Francis 2011) att erfarenhet har en stor inverkan på 

en revisors individuella bedömnings- och beslutsprocess och menar på att erfarenhet således är 

en förutsättning för att kunna ta korrekta beslut och göra korrekta bedömningar.  

 

I enlighet med Ye, Cheng & Gaos (2014) resonemang kring att erfarenhet påverkar revisionen 

på grund av den praktiska betoningen ser författarna även kopplingar till det som Revisor A 

och C säger angående att yrket är en form av lärlingsprocess samt det Revisor B säger gällande 

att erfarenhet ger revisorn förståelsen att verkligheten inte alltid ser ut som i läroböckerna. 

Lärlingsprocessen är praktiskt betonad och det är även den praktiska betoningen som leder till 

förståelsen om att allting inte alltid fungerar som teorin säger. Den praktiska erfarenheten är 

således väldigt viktig och har en positiv påverkan på revisionen som helhet. 
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Revisor A, B och C resonerar alla i samma banor när de anser att kompetensen är något som 

revisorn får under universitetstiden. Detta resonemang stämmer överens med de resonemang 

som Ye, Cheng & Gao (2014) och Gul, Wu & Yang (2013) för i sina respektive studier. Detta 

resonemang förstärker kopplingen till att erfarenhet är något som en revisor måste tillförskaffa 

sig för att denne skall kunna utföra revisioner på bästa sätt. En utbildning ger inte revisorn de 

verktyg som behövs för att kunna göra korrekta bedömningar och ta korrekta beslut utan en 

praktisk betoning är ett krav för en positiv påverkan på revisionskvaliteten. 

 

Revisor F svar avviker från de andra respondenterna och menar att revisionsyrket är så pass 

reglerat att erfarenhet och kompetens inte påverkar bedömnings- och beslutsprocessen. Detta 

resonemang stämmer inte överens med den tidigare forskningen som presenterats i denna 

studie.  

 

5.1.2  Ansträngning 
Majoriteten av respondenter menar på att erfarenhet är något som överlag påverkar revisionen 

positivt och respondenterna resonerar även kring att erfarenhet också kan innebära något 

negativt för revisionen. Fem av sex respondenter anser att en revisors ansträngning sjunker ju 

mer erfarenhet revisorn har. Respondenterna nämner ”bekväm” och ”självsäker” som orsaker 

till revisorers minskade ansträngning. Detta har således som konsekvens att misstag kan begås 

under granskningsprocessen och det påverkar revisionskvaliteten negativt. 

 

Detta strider mot de resonemang som Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca  (2014) för i sin studie 

där de hävdar att erfarenhet har en positiv påverkan på revisionen då revisorerna anstränger sig 

mer. I denna studie anser Revisor B, C och D att revisorerna blir för bekväma och självsäkra i 

och med erfarenheten och att det resulterar i att de anstränger sig mindre. 

 

5.1.3  Professionell skepticism 
Något som är starkt anknutet till bedömnings- och beslutsprocessen är den professionella 

skepticism som en revisor förväntas ha i sin yrkesroll (Nelson 2009; Quadacker, Groot & 

Wright 2014).  

 

Författarna kan se kopplingar till Nelsons (2009) ramverk som knyter ihop hur tidigare kunskap, 

egenskaper och motivation i kombination påverkar revisorns professionella skepticism i dennes 

bedömningar och agerande. Förutom att kopplingar kan göras mellan att majoriteten av 

respondenterna anser att erfarenhet har en påverkan på en individs bedömnings- och 

beslutsprocess kan författarna även dra kopplingar till att erfarenheten även påverkar den 

professionella skepticismen för den enskilde revisorn. Detta i enlighet med Nelsons (2009) 

ramverk. Fyra av sex stycken respondenter för ett resonemang om att erfarenhet påverkar 

bedömnings- och beslutsprocessen positivt. Dessa fyra respondenter har arbetat länge inom 

yrket och hävdar utifrån sina egna erfarenheter att erfarenheten är viktigt.  

 

I Nelsons (2009) ramverk framgår det dock att erfarenhet har en positiv samt en negativ 

påverkan på professionell skepticism. Författarna drar här kopplingen att erfarenhet har en 
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positiv eller negativ påverkan på professionell skepticism som i sin tur påverkar bedömnings- 

och beslutsprocessen. Som nämndes ovan anser fyra av sex respondenter att erfarenhet har en 

positiv påverkan. Revisor C anser däremot att erfarenhet kan ha en negativ påverkan. Detta i 

enlighet med Nelsons (2009) resonemang kring att erfarenhet kan vara negativt för den 

professionella skepticismen på grund av att man som revisor antar att förklaringar stämmer för 

revisionsbevis utan att bevis finns.  

 

Revisor F använder sig av samma resonemang kring erfarenhet och kopplingar till professionell 

skepticism som denne gör kring erfarenhetens påverkan på bedömnings- och beslutsprocessen. 

Revisor F anser att erfarenheten har en inverkan på bedömnings- och beslutsprocessen, men 

menar samtidigt att erfarenheten inte spelar någon roll. Revisor F hävdar att de mallar som 

reglerar hur revisionsprocessen skall utföras innebär att även oerfarna revisorer kan tänka 

kritiskt och att erfarenhet således inte är en bidragande faktor.  

 

 

5.2  Extern påverkan på revisionen 

5.2.1  Miljö och uppgifters komplexitet 

I denna studie har respondenterna under sina intervjuer beskrivit att det finns en del extern 

påverkan för revisorn vilket påverkar revisionskvaliteten. Utifrån de externa aspekterna kring 

revisorns miljö tror fem av studiens sex respondenter att tidsbrist är den främsta faktorn som 

påverkar vid revisionsmisslyckanden. Även Bonner (1999) tar upp tidsaspekten som en faktor 

för felkällor inom revisorns miljö. Att fyra respondenter anger tidsaspekten som enda aspekt i 

revisorns miljö visar att det uppfattas som en viktig faktor på den svenska revisionsmarknaden. 

 

Tre av respondenterna tror att förklaringen till tidspressen är den arvodespress som finns på 

revisionsmarknaden och att byrån kan ha en sådan struktur som gör att den enskilde revisorn 

inte har den tid som krävs. Här kan en klar koppling ses till hur strukturen och klimatet på den 

svenska marknaden påverkar revisorer.  

 

Bonners (1999) felkälla kring uppgifters komplexitet anser samtliga respondenter har påverkan 

på revisionskvalitet. Respondenterna hade i denna studie dock skilda definitioner av vilka 

uppgifter som uppfattas som mest komplexa. En gemensam nämnare finns dock hos 

respondenterna kring fullständighet och uppskattning i företagen vilket samtliga respondenter 

hävdar påverkar komplexiteten i hög grad.  

 

I likhet med Alissa et al (2014) och Bonners (1999) tidigare studier över hur bedömnings- och 

beslutsprocessen påverkas negativt av komplexa uppgifter och att man som revisor inte 

anstränger sig tillräckligt vid komplexa uppgifter kan vi i denna studie bekräfta denna påverkan. 

Tre av respondenterna i denna studie beskriver problematik kring att det finns en risk att mycket 

erfarna revisorer blir alltför bekväma och inte anstränger sig tillräckligt vilket dessa 

respondenter menar kan ha en betydande påverkan för att revisionsmisslyckanden sker. 

Tre respondenter i denna studie menar även att det finns en risk att revisorn omedvetet missar 

komplexiteten eller medvetet blundar för den. Vidare anser även fyra av respondenterna i denna 
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studie att byrån kan underlätta för revisorn vid komplexa uppgifter. Respondenterna har 

uppfattningen att byrån har ett stort ansvar dels för att se till att revisorn inte blir för bekväm 

och även att försöka underlätta vid komplexa uppgifter så att revisionen blir så korrekt som 

möjligt. 

 

5.2.2  Organisationer och företag 

Gällande revisionsteamets påverkan på revisionskvaliteten tror fyra av sex respondenter i denna 

studie inte att revisionsteamets sammansättning har någon större påverkan på att 

revisionsmisslyckanden sker. Respondenterna tror att det är på individnivå som den felande 

faktorn ligger och inte på gruppnivå. Vidare hävdar dessa fyra respondenter att samspelet 

mellan revisorerna i revisionsteamet bidrar positivt till att öka revisionskvaliteten genom att 

man rådfrågar varandra och bollar idéer. 

 

Ur samtliga intervjuer kan revisionsteamets kompetens inom gruppen ses som en gemensam 

faktor för hur revisionsprocessen i teamet ser ut vilket Francis (2011) också beskriver såsom ad 

hoc lösningar som i praktiken görs utefter den ”bästa praktiken” för dagen. Respondenterna i 

denna studie beskriver att olika teamsammansättningar bör göras beroende på uppdragens 

omfattning och att man som revisor för varje uppdrag måste bedöma vilken kompetens som 

behövs.  Två av studiens respondenter pekar på att dålig projektledning där fel sammansättning 

av kompetens och erfarenhet görs kan leda till revisionsmisslyckanden.  

 

I likhet med Birnbergs (2011) ramverk som beskriver att fokus ligger på de karaktäristiska 

dragen hos gruppen sedd som en enhet anser fem av sex respondenter i denna studie att olika 

individers karaktärsdrag påverkar hur sammansättningen av revisionsteamet ser ut. Dock anser 

dessa respondenter att det framförallt är revisionsteamets karaktärsdrag i relation till kunden 

som skall fungera och inte utefter samarbetet inom byrån.   

 

Revisor F som arbetat på en Big 4 byrå beskriver däremot att revisionsteamets sammansättning 

på byrån där denne arbetade gjordes mer utifrån yttre faktorer såsom uppdrags omfång och 

geografiskt läge än utifrån revisionsteamets karaktärsdrag.  

 

Gällande tidigare studier kring gruppers framgångsrika karaktäristiska interaktioner kan vi i 

denna studie inte se några specifika resultat för interaktionen inom gruppen då studier på 

gruppnivå inte gjorts. Att mindre grupper presterar bättre och mer självsäkert än individer var 

för sig vilket Bedard et al. (1998) visar på i sin studie kan till viss del även denna studie tyda 

på. Arbete i grupp inom revisionsteam samt även samarbete mellan revisorer inom byrån anser 

fyra av sex respondenter påverkar revisionskvaliteten i positiv bemärkelse. 

 

Majoriteten av respondenterna i denna studie anser att byrån såsom organisation med samtliga 

medarbetare påverkar revisorn i dennes bedömning utifrån hur byråns värderingar ser ut. Detta 

beskriver respondenterna likt Birnbergs (2011) samt Windsor och Ashkanasys (1996) tidigare 

forskning att individernas olika karaktäristiska drag utifrån organisationens struktur och kultur 
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påverkar revisionen. Fyra respondenter tar upp vikten av lyhördhet och förtroende inom byrån 

för att samarbetet ska fungera samt att man inom byrån kan diskutera svåra frågor. 

 

Precis som Francis (2011) i sin tidigare forskning beskriver vikten av ett bra samarbete mellan 

revisorn och företaget eller redovisningsbyrån för en bra revisionskvalitet tycker samtliga 

respondenter i denna studie att relationen till kunden är viktig. Respondenternas generella 

uppfattning är dock att det snarare är för att kunna förstå kundens verksamhet och för att kunna 

göra ett bra arbete för att behålla viktiga kunder i första hand än att det krävs för 

revisionskvaliteten i sig. 

 

Fyra av respondenterna beskriver även att relationen till kunden kan påverka oberoendet om 

relationen till kunden är väldigt viktig för att byrån ska kunna behålla kunden. Tre av 

respondenterna i studien utvecklar även att det för oberoendet är viktigt att man som revisor 

behåller sin integritet och att man inte är för godtrogen när man har ett bra samarbete med 

kunder.   

 

Det framgår även av intervjuerna att det är viktigt att man som byrå lägger stor vikt vid att göra 

en noggrann bedömning innan man antar uppdrag.  

 

Avslutningsvis poängterar tre respondenter att man inom byrån ska ha den kunskap som krävs 

och att man annars inte ska anta uppdraget. Risken menar man annars är överhängande att 

revisionsmisslyckanden uppstår. Fem av sex respondenter förklarar att det är viktigt att man 

som revisor lägger tid på att lära känna kunden och bilda sig en uppfattning om hur risken ser 

ut i företaget och var den finns.  

 

5.2.3  Samhället och marknaden 
Francis (2011) teori om att strukturen hos redovisningsindustrin påverkar marknaden och 

ekonomiska beteenden backas upp i samtliga intervjuer. Respondenterna beskriver både positiv 

och negativ påverkan beroende på hur strukturen på marknaden ser ut idag. 

 

Fyra av respondenterna beskriver problemet på marknaden med den affärsmässiga strukturen 

som riskerar att påverka revisorns oberoende. Respondenterna beskriver hur revisorn påverkas 

av hur marknadsstrukturen ser ut inom redovisningsindustrin genom maktövertag i 

kundrelationer på marknaden som påverkar revisorns oberoende och att risken för 

jävssituationer är överhängande.  

 

I studien lyfter tre respondenter fram den påverkan från prissättningen som även Francis (2011) 

tidigare forskning visar. Respondenterna beskriver här den prispress som finns hos de stora 

aktörerna och kampen dem emellan med att vara störst vilket påverkar revisionskvaliteten 

negativt.  

 

Fyra respondenter menar att revisionsoligopolet hos Big 4 byråerna har en negativ påverkan på 

revisionskvaliteten. Detta går emot Francis et al (2011) tidigare forskning som visar att ju större 

marknadsandelar som the Big 4 innehar desto bättre revisionskvalitet. Två respondenter lyfter 
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var och en för sig specifikt fram problemet hos de stora revisionsbyråerna med att man hamnar 

i ett så kallat ”checklisteträsk” där för stort fokus läggs på att uppfylla interna krav enligt 

checklistor istället för att fokusera på revisionen i sig.  

 

Vidare hävdar även två av respondenterna i denna studie att Big 4 oligopolet enbart har en 

positiv inverkan på revisionskvaliteten i likhet med Francis et al (2011) tidigare forskning som 

visar att större marknadsandelar hos Big 4 byråer bidrar till bättre revisionskvalitet. 

Respondenterna menar att de större Big 4 byråernas fördel är att de har en välorganiserad 

organisation kring revisionen med stor kompetens som grund. 

 

Tre respondenter beskriver precis som Birnbergs (2011) tidigare forskning att samhället 

påverkar revisionskvaliteten genom olika marknadsmekanismer från redovisningsindustrin och 

relationsstrukturer på marknaden.  Revisor F lyfter här fram att det är samspelet mellan 

revisorerna i branschen som gör att utvecklingen går framåt och beskriver att de stora byråerna 

som är involverade i FAR där man arbetar fram ny praxis och skriver artiklar även bidrar till 

den samhällsutveckling som påverkar revisionskvaliteten. 

 

Likt Birnbergs (2011) slutsats att politiska inriktningar från samhället påverkar så beskriver två 

av respondenterna i denna studie att allt som sker i världen med nya politiska beslut påverkar 

externt och leder till att man som revisor måste anpassa sig efter nya beslut och regler.  

 

5.3  Sammanfattande analys och teoretiskt bidrag 
I ovanstående analys framgår det att denna studie bekräftar den tidigare internationella 

forskningen i ämnet till viss del. Otillräcklig erfarenhet samt otillräcklig erfarenhet i 

kombination med professionell skepticism leder till låg revisionskvalitet även på den svenska 

marknaden. Detta i enlighet med  Ye, Cheng & Gao (2014), Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca 

(2014), Francis (2011), Nelson (2009) samt Quadacker, Groot & Wright (2014).  

 

Vidare bekräftar studien även att de strukturer som råder på revisionsmarknaden samt tidspress 

och prispress är något som leder till låg revisionskvalitet. Detta i enlighet med Bonners (1999) 

och Francis (2011) respektive studier. Slutligen bekräftar studien även, i enlighet med 

Birnbergs (2011) samt Windsor och Ashkanasys (1996) respektive studier, att byrån och dess 

organisationskultur kan påverka den enskilde revisorn om samarbetet inte fungerar och byrån 

inte ger revisorn det stöd som krävs vilket således bidrar till låg revisionskvalitet. 

 

Den här studien har även bidragit med nya slutsatser som är avvikande från den tidigare 

internationella forskningen. Studien är genomförd i en svensk kontext vilket är ett enskilt bidrag 

till forskningen. Vidare anser majoriteten av respondenterna i denna studie att en revisors 

ansträngning i kombination med lång erfarenhet leder till låg revisionskvalitet på grund av 

bekvämlighet, självsäkerhet och lathet. Detta strider mot den tidigare forskningen utförd av 

Alissa, Chapkun, Jeanjean & Suca (2014. Slutligen visar även att strukturen på den svenska 

marknaden med Big 4 oligopolet har en negativ inverkan på revisionskvaliteten vilket strider 

mot den tidigare forskning som gjorts av Francis et al (2011). Konkurrensen gör att det råder 
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en prispress vilket också i sin tur leder till tidspress bland revisorer som helt enkelt inte hinner 

med. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion föras gällande respondenternas svar som presenterades 

i empirikapitlet. Kapitlet är uppdelat i ett internt avsnitt samt ett externt avsnitt. 

 

6.1 Intern påverkan på revisionen 
När det kommer till respondenternas reflektioner gällande erfarenhetens påverkan på 

bedömnings- och beslutsprocessen uppfattar författarna av studien att Revisor A, B, C samt E 

resonerar ur ett mer historiskt perspektiv. De har alla arbetat inom revision länge och har varit 

auktoriserade en längre tid vilket definitivt kan färga deras svar. Revisor C däremot, som har 

varit auktoriserad revisor i endast tre månader, resonerar mer kring ämnet som en pågående 

process. Detta är inte heller konstigt då denne inte sitter på ett facit med hur erfarenhet faktiskt 

har påverkat denne i yrkesrollen. Revisor C har genomfört för få revisioner för att kunna 

resonera på samma sätt som de ovanstående respondenterna. 

 

 Vidare blev författarna överraskade av respondenternas svar gällande hur erfarenhet har en 

negativ påverkan på revisionen. Att erfarenheten även kan påverka negativt hade författarna 

inte reflekterat kring tidigare men ses ändå av författarna som logiskt vid närmare eftertanke. 

Eftersom Revisor D och Revisor E är de respondenter som har arbetat längst inom 

revisionsyrket drar författarna, och även indirekt respondenterna själva, slutsatsen att de under 

sin verksamma tid själva kan ha missat avsevärt mycket under alla revisioner som genomfört 

under åren.  

 

Precis som inom många yrken överlag finns en risk att erfarenheten slår över till en lathet då 

man i yrket inte ställs för utmaningar och då börjar gå mer på auto-pilot. Detta ser författarna i 

denna studie som en stark bidragande faktor till revisionsmisslyckanden och författarna är även 

förvånade i positiv bemärkelse över den öppenhet som respondenterna har kring detta. 

 

Författarna av studien får även intrycket av att utbildning inte är jätteviktigt utan det som är 

relevant är den erfarenhet man skaffar sig inom yrket. Författarna ställer sig frågan om Revisor 

A och Revisor B gör snabba kopplingar till att erfarenheten väger tyngst då de båda har arbetat 

längre som auktoriserade revisorer och således inte på ett lika snabbt sätt kan dra sig till minnes 

om de teoretiska kunskaper de fick under utbildningstiden.  

 

Revisor C:s koppling till att utbildning kan ses om grundstenar som man som revisor bygger 

vidare på inom yrket kan kopplas till att denne har en närmare anknytning till sin 

utbildningsperiod och kan således göra kopplingar utifrån hur denne idag använder sig av sin 

utbildningsbakgrund i sin yrkesroll. 

 

Respondenterna i studien har överlag liknande resonemang gällande erfarenhetens påverkan på 

bedömnings- och beslutsprocessen då fem av sex respondenter svarar ungefär samma sak under 

deras respektive intervjuer. Den enda avvikande åsikten tillhör Revisor F och författarna tror 

att den avvikande åsikten grundar sig i att Revisor F, till skillnad från de andra respondenterna, 

endast har erfarenhet av en av the Big 4 byråer som dominerar marknaden. Revisor F har således 
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bara erfarenhet av att arbeta på en byrå där de använt sig av interna mallar för att reglera 

revisionen och har således inte blivit tvingad att på samma sätt ”tänka utanför boxen” som de 

andra respondenterna har som arbetat på flera olika byråer.  

 

Revisor F resonerar även i liknande banor gällande professionell skepticism, samt erfarenhetens 

påverkan på professionell skepticism, påverkan på bedömnings- och beslutsprocessen. Även 

om denne hävdar att erfarenhet kan påverka bedömnings- och beslutsprocessen så hävdar denne 

även att man som oerfaren revisor tänker kritiskt tack vara de mallar som styr 

revisionsprocessen. Författarna ställer sig dock frågan hur man som oerfaren revisor lär sig att 

tänka kritiskt överhuvudtaget om det hela tiden finns mallar som man måste följa och som säger 

åt revisorn vad som skall granskas. 

 

Revisor C:s avvikande åsikt, att erfarenheten kan påverka den professionella skepticismen 

negativt, ger dock ett liknande resonemang som de flesta respondenterna förde gällande 

erfarenhetens påverkan på bedömnings- och beslutsprocessen. Författarna tycker det är väldigt 

intressant att det är endast en av respondenterna som är konsekvent i sin tankegång gällande 

erfarenhetens negativa påverkan och tror att det har att göra med att Revisor C är ny 

auktoriserad och anser således att denne är aningen mer uppmärksam i sin yrkesroll.  

 

Författarna uppfattar att det finns en form av uttalad norm gällande att alla revisorer skall vara 

neutrala i sitt utgångsläge mot allt som förekommer i ett företags finansiella rapportering. Här 

kan en parallell dras i likhet med hur gemene man skall hantera information som cirkulerar i 

massmedia. Information behöver inte vara en lögn, men det behöver heller inte vara sanning. 

Delar av informationen kan vara förvrängd för att försköna eller för att förkasta något och 

liknande kan även hända inom den ekonomiska informationen som företagsledningen ger till 

revisorerna efter avslutat räkenskapsår. Om man likställer de två olika situationerna innebär det 

att varje människa överlag har en mer eller mindre inneboende skepticism som påverkar hur 

man gör bedömningar och tar beslut i vardagen och inte endast professionellt. Vid den 

kopplingen som görs kan man fråga sig om det egentligen finns något som innebär att man har 

en “professionell” skepticism. 

 

6.2 Extern påverkan på revisionen 
Något som förvånar författarna av studien är respondenternas splittrade uppfattning jämfört 

med den tidigare forskningen gällande marknadsstrukturen kring the Big 4. Den tidigare 

forskningen beskriver en positiv påverkan på revisionskvalitet genom Big 4 oligopolet medan 

en majoritet av respondenterna i denna studie även beskriver oligopolet i negativ dager. 

Författarna tror här att förklaringen är kopplat kring hur regelverket är uppsatt för den svenska 

marknadsstrukturen. Till skillnad från den tidigare forskningen som är baserad på större 

marknadsnoterade företag utomlands som oftast följer IFRS regelverket är det framför allt 

revisionsbyråerna inom Big 4 byråerna som reviderar marknadsnoterade företag i Sverige.  

 

Dessa marknadsnoterade företag utgör en mindre del av den svenska marknaden som är 

överrepresenterad av små/medelstora företag som följer FAR:s nationella regelverk. Därmed 
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följer en väldigt liten andel av de svenska företagen det internationella IFRS regelverket och 

revisionsuppdragen för dessa företag hamnar mestadels hos någon av byråerna inom the Big 4 

som i större utsträckning har den kompetens som krävs. Riskerna här som författarna ser är att 

marknadsanpassningen med interna strukturer inom Big 4 byråerna från många andra större 

internationella marknader till den svenska marknaden inte är optimal utifrån revisionskvalitet 

och leder till det så kallade ”checklisteträsket”. 

 

En övergripande slutledning som författarna kan dra i denna studie är parallellen kring de 

interna och externa faktorerna kopplat till individens ansvar som revisor. De interna och externa 

faktorerna kan påverka individen på olika sätt men det är i slutändan revisorn som individ som 

alltid måste ta ansvar för revisionen oavsett påverkan. Det går inte som revisor att skylla ifrån 

sig när ett fel uppmärksammas då det yttersta ansvaret alltid ligger hos revisorn som genomför 

revisionen. En fråga som författarna ser svårigheter kring är att veta när en revisors erfarenhet 

är så lång att auto-piloten kopplas in. När denna auto-pilot kopplas in påverkar det revisionen 

mycket negativt vilket denna studie visar. Författarna anser dock att dessa fel och 

misslyckanden som då uppstår dock är nödvändiga för att kunna utveckla yrkesrollen och för 

att i framtiden undvika att auto-piloten sätts in. Alla skandaler som uppmärksammas i media 

tror författarna har en positiv påverkan på revisionen i längden då revisorer tvingas att agera 

mer medvetet i sin yrkesroll. Dessa uppmärksammade misslyckanden blir som en väckarklocka 

och behöver uppmärksammas för att utveckla yrket, branschen, regelverk och standarder. 
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7.  Slutsats  
I detta kapitel kommer forskningsfrågan att besvaras utifrån den studie som har genomförts. 

 

Vilka yrkesrelaterade faktorer ser revisorer som de största källorna till låg 

revisionskvalitet? 

 

Efter genomförandet av denna studie kan författarna konstatera att det finns vissa utmärkande 

faktorer både internt och externt som revisorer anser kan påverka den individuella revisorns 

bedömnings- och beslutsprocess och på så sätt leda till låg revisionskvalitet på den svenska 

marknaden.  

 

Studien bekräftar den tidigare forskningen (Ye, Cheng & Gao 2014; Gul, Wu & Yang 2013; 

Nelson 2009) och visar att de interna faktorerna otillräcklig erfarenhet samt otillräcklig 

erfarenhet i kombination med professionell skepticism leder till låg revisionskvalitet. Vidare 

bekräftar studien även den tidigare forskningen gällande de externa faktorerna tidspress, 

prispress samt byråns och dess organisationskultur som alla leder till låg revisionskvalitet. I och 

med den prispress som finns på den svenska marknaden uppstår även tidspress hos revisorer 

precis som Bonners (1999) och Francis (2011) respektive studier visar och leder till låg 

revisionskvalitet då revisorer inte hinner med. Även byråns organisationskultur påverkar 

negativt om exempelvis samarbetet inte fungerar och byrån inte ger revisorer de stöd som 

behövs. 

 

Studien bidrag till den pågående forskningen är att ansträngning i kombination med lång 

erfarenhet leder till en låg revisionskvalitet. Detta strider mot den tidigare forskningen (Alissa, 

Chapkun, Jeanjean & Suca 2014) och är således en helt ny slutsats genererad av denna studie.  

Studien visar även att det externt framför allt är strukturerna på den svenska marknaden som 

bidrar till låg revisionskvalitet. I och med det the Big 4 oligopol som råder på marknaden 

uppstår konkurrens och en arvodespress som påverkar revisionskvaliteten negativt vilket strider 

mot Francis (2011) tidigare forskning. 
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8.  Kritisk reflektion 
Något som författarna är medvetna om att de kunde gjort annorlunda i denna studie är att 

intervjua fler revisorer. Fler respondenter hade kunna bidra till att trovärdigheten för studiens 

slutsatser blivit högre. Författarna anser dock att det faktumet att revisorerna har olika 

erfarenheter av uppdrag och byråer bidrar till en mångfald av olikheter bland respondenterna 

vilket påverkar studiens trovärdighet i positiv bemärkelse. Utifrån att studien handlar om den 

enskilda revisorns tankar kring sin egen påverkan i dennes aktuella verklighet känner författarna 

sig trygga med att de åsikter och upplevelser som har samlats in från respondenterna återspeglar 

deras egna åsikter och inte byråns åsikter. 

 

Författarna är även medvetna om att studiens slutsats inte kan generaliseras till alla revisorer i 

Sverige då sex röster är för få för att man skulle kunna börja indikera att respondenternas åsikter 

skulle kunna delas av andra revisorer runt om i landet.  

 

Vidare reflekterar författarna även kring att endast två kvinnor är representerade i studien. Även 

om det aldrig var ett medvetet val från författarna att endast intervjua två kvinnor  är avsaknaden 

av kvinnor ändå relevant. Tidsbegränsningen samt snöbollsurvalet kan definitivt ha påverkat 

att män är överrepresenterade och hade detta kunnat justeras hade en jämnare fördelning mellan 

män och kvinnor kunna uppnås. Även om författarna inte har några belägg för det  hade studiens 

slutresultat kunna bli annorlunda om fler kvinnor var representerade i studien. Dessutom anser 

författarna att en studie som är representerad av både kvinnor och män är viktigt för den 

jämställdhetsdebatt som pågår i samhället. Utifrån denna aspekt har författarna misslyckats 

utifrån ett genusperspektiv.  

 

8.1  Förslag på vidare forskning 
De slutsatser som genereras från denna studie hade kunnat bli grundstenen till förslag till 

framtida forskning. En mer utförlig och omfattande studie hade kunnat genomföras som 

undersöker om fler revisorer i Sverige håller med de intervjuade revisorerna i denna studie 

gällande uppfattningen om att ansträngning i kombination med lång erfarenhet leder till låg 

revisionskvalitet. Vidare även undersöka om fler revisorer i Sverige  anser att strukturerna på 

den svenska marknaden samt Big 4 byråernas oligopol leder till låg revisionskvalitet. En 

kvantitativ studie skulle även kunna genomföras för att undersöka om dessa faktorer de facto 

förekommer historiskt sett på den svenska marknaden. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledning 

 Förklara syftet med intervjun samt indikera lite kring vad vi är intresserade av att få 

veta. 

 

Anonymitetsskydd 

 Varken namn eller företag kommer att figureras i studien. 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv? 

 Erfarenhet 

o Hur många år som auktoriserad revisor? 

o Yrkeserfarenhet med olika storlek på bolag? 

 Utbildning 

o Vad för examen? 

 Utbildning utöver examen?  

o Chefsutbildning och andra fördjupningsutbildningar? 

 Anställning 

o Stora eller små byråer? 

 

Revisionskvalitet 

Kan du berätta vad revisionskvalitet innebär för dig? 

Hur tror du att oligopolet hos Big 4 byråerna påverkar revisionskvaliteten? 

 

Byrån 

Kan du berätta om byrån du arbetar på? 

 Hur väljs kunder ut? 

 Interna rutiner och standarder för att kvalitetssäkra  

På vilket sätt påverkar samarbetet mellan revisorn och redovisningsansvariga 

revisonskvaliteten? 

 

Hur tror du att miljön för revisorn påverkar utifrån tidsaspekt och uppdragsomfång? 

 Är tiden en viktig aspekt? 

 

Revisionsteamet 

Vad anser du är viktigt när ett revisionsteam sätts ihop? 

 Gruppdynamik?  

 Revisorer med olika lång/specialiserad erfarenhet? 

 Vilka karaktärsdrag/personligheter bör ingå?  

 

Individen 

På vilket sätt anser du att den enskilde revisorn kan påverka revisionen? 
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 På vilket sätt?  Engagemang? 

 

Vad är viktigt hos den enskilde individen? 

 Vilka karaktärsdrag/egenskaper krävs? (drivande/ansträngning) 

 Erfarenhet? 

 Utbildning/kompetens?  

 

Bedömnings- och beslutsprocessen 

Skulle du kunna beskriva hur du arbetar i din egen bedömnings- och beslutsprocess? 

På vilket sätt anser du att en revisors erfarenhet formar bedömnings- och beslutsprocessen? 

Tror du även att erfarenhet kan forma bedömnings- och beslutsprocessen negativt? 

 Oengegemang? 

 Hemmablind? 

 För självsäker? 

 

På vilket sätt anser du att det är en förutsättning för en revisor att kunna vara skeptisk när 

man tar beslut gällande granskning i sin yrkesroll? 

 

Anser du att man kan utveckla en professionell skepticism? Hur? 

 Erfarenhet eller inneboende egenskap? 

 

På vilket sätt kan längre erfarenhet bidra till ett bättre professionellt och skeptiskt 

förhållningssätt? 

 

Uppgifters komplexitet 

Kan du förklara vad du anser gör en uppgift komplex?  

 Beskriv en situation 

 Olika faktorer 

 Svåraste poster att granska 

 Standarders påverkan på uppgifters komplexitet 

 Kan byrån påverka komplexiteten i uppgiften? 

 

På vilket sätt påverkar en uppgifts komplexitet/ omfång hur skeptisk man är som revisor vid 

granskningen av posterna? 

 

Revisionsmisslyckaden  

Skulle du kunna beskriva vad revisionsmisslyckanden innebär för dig? 

Vad tror du att revisionsmisslyckanden beror på? 

På vilket sätt anser du att den enskilde individen kan påverka misslyckandena? 

På vilket sätt anser du att byrån som organisation kan påverka misslyckandena? 


