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Sammanfattning 
 
Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige, vilket innebar att det inte 
längre var obligatoriskt för alla bolag att anlita en revisor för att granska räkenskaperna. 
Detta antogs resultera i ett förändrat klientel samt förändrat tjänsteutbud för 
revisionsbyråerna och därmed ett förändrat arbetssätt för den enskilde revisorn. Tidigare 
studier har många gånger behandlat ämnet kring avskaffandet av revisionsplikten, dock 
har dessa genomförts ur bolagets eller revisionsbyråns perspektiv och sällan från 
revisorns perspektiv. Vi har därför valt att undersöka revisionspliktens avskaffande och 
dess påverkan på den enskilde revisorn och dennes arbetssituation. Syftet med studien 
blir därmed att kartlägga revisorns vardag och undersöka om det har skett några 
förändringar i denna på grund av avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Då tidigare studier till stor del utgått från en kvalitativ metod med intervjuer ansåg vi 
det vara av intresse att genomföra en studie med ett kvantitativt tillvägagångssätt, 
nämligen med hjälp av en enkät. Detta då vi vill testa de teorier som tidigare genererats 
inom området samt ha möjlighet att generalisera resultatet. Vi har även sett att andra 
studier som gjorts inom ämnet revision genomförts på ett kvantitativt sätt med en enkät, 
varför vi anser det vara en väl beprövad och fungerande metod. Undersökningen 
omfattar alla auktoriserade revisorer i Sverige vilka var auktoriserade även före 
avskaffandet av revisionsplikten samt har arbetat på samma byrå under perioden. Detta 
då vi vill få ett så homogent urval som möjligt som sedan är representativt för 
resterande revisorer. De teorier vi har undersökt är förändring av klientel, utvecklat 
tjänsteutbud, kompetensens betydelse, förväntningsgapet, rollkonflikter i arbetet, samt 
handlingsutrymme, arbetskrav och socialt stöd. Enkäten skickades till 3 507 
kvalificerade revisorer och vi erhöll en svarsfrekvens på 22,7 %.  
 
Resultatet visar att revisorns arbetssituation upplevs vara i stort sett oförändrad på grund 
av avskaffandet av revisionsplikten. De marginella förändringar som vi sett är ett 
minskat klientel, förändrat tjänsteutbud med större fokus på relationsbaserad 
marknadsföring med en stor betydelse av att kunna identifiera klientens behov. Vi har 
även sett att revisorn både före och efter avskaffandet av revisionsplikten har en hög 
kompetens samt att revisorn inte upplever några större rollkonflikter i arbetet. Vidare 
har vi sett att revisorns arbetssituation innefattar ett arbetssätt som innebär att revisorn 
känner sig motiverad och har möjlighet att utveckla nya kunskaper i kombination med 
ett högt socialt stöd. Detta visar på att avskaffandet av revisionsplikten har haft en 
påverkan på den enskilde revisorns vardag, dock i liten omfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Avskaffandet av revisionsplikten, agentteori, förväntningsgap, klientel, 
tjänsteutbud, arbetssituation, rollkonflikter, psykosociala faktorer, handlingsutrymme, 
arbetskrav, socialt stöd  
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Abstract  
 
November 1, 2010 the audit requirement in Sweden was abolished which meant that it 
was no longer mandatory for all incorporated companies to hire an auditor to audit the 
accounts. This was assumed to result in a changed clientele and a change in supply of 
services for the audit firms and thus a change for the individual auditor. Previous 
studies often have dealt with the topic about the removal of the audit requirement, 
although these have been implemented from the company or the auditing firm's 
perspective but rarely from the auditor's perspective. We have therefore chosen to 
investigate audit requirement abolition and its impact on the individual auditor and his 
or her working situation. The purpose of this study is therefore to identify the everyday 
life of the auditor and whether there have been any changes in this due to the removal of 
the audit requirement. 
 
Since previous studies in most cases have been based on a qualitative approach with 
interviews, we considered it to be of interest to conduct a study with a quantitative 
approach, by using a questionnaire, this because we want to test the previously 
generated theories in the field and have the ability to generalize the results. We have 
also seen that previous studies studying auditing have used a quantitative method with a 
questionnaire, which is why we consider it to be a proven and effective method. The 
survey covers all authorized auditors in Sweden, which also were authorized before the 
removal of the audit requirement and worked in the same audit firm during the period. 
We wanted a homogeneous selection that was representative to the remaining auditors. 
The theories we have investigated is the change in clientele, developing service 
offerings, the importance of competence, expectation gap, role conflicts at work, job 
decision latitude, job demand, and social support. The survey was sent to 3,507 
qualified auditors and we received a response rate of 22.7 %.  
 
The result shows that the auditor's work situation is largely perceived to be unchanged 
due to the abolition of the audit requirement. The small changes we have seen are a 
reduction in clientele, changed service supply with a greater focus on relationship-based 
marketing with a great sense of being able to identify the client's needs. We have also 
seen that the auditor both before and after the removal of the audit requirement has a 
high level of expertise and that the auditor did not experience any major role conflicts at 
work. Furthermore, we have seen that the auditor's work situation involves an approach 
whereby the auditor feels motivated and have the opportunity to develop new skills, 
combined with a high social support. This indicates that the removal of the audit 
requirement has had an impact on the individual auditor's everyday life, although to a 
small extent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: abolition of audit requirement, agency theory, expectation gap, clientele, 
supply of services, working situation, role conflicts, psychosocial factors, job decision 
latitude, job demand, social support 



III 
!

Förord 
 
Detta examensarbete genomfördes på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet 
vårterminen 2013. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anders Isaksson som 
gett oss värdefull kritik samt vägledning för utformning och genomförande av vår 
enkätundersökning. Vi vill även tacka Tobias Svanström samt de två revisorerna, 
verksamma i Umeå, vilka hjälpt oss att förbättra vår enkät. Stort tack även till de 
respondenter som deltagit i undersökningen och gjort denna studie möjlig. 
 
 
 
Linnea Quick  Matilda Söderström 
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

IV 
!

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ............................................................................................................................................. 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND .......................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMATISERING ............................................................................................................................ 3 
1.3 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................................... 4 
1.4 SYFTE OCH PERSPEKTIV ....................................................................................................................... 4 

2 VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................................... 6 
2.1 OBJEKTIV VERKLIGHETSSYN ............................................................................................................... 6 
2.2 POSITIVISTISK KUNSKAPSTEORI .......................................................................................................... 7 
2.3 DEDUKTIVT ANGREPPSSÄTT ................................................................................................................ 7 
2.4 LITTERATURSÖKNING ......................................................................................................................... 9 

3 ALLMÄNT OM REVISION ................................................................................................................. 11 
3.1 REVISORNS ROLL ............................................................................................................................... 11 
3.2 REVISORNS ARBETSUPPGIFTER .......................................................................................................... 11 
3.3 FÖRÄNDRAD SYN PÅ REVISORN ......................................................................................................... 13 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................... 14 
4.1 AGENTTEORIN ................................................................................................................................... 14 
4.2 FÖRVÄNTNINGSGAPET ...................................................................................................................... 15 
4.3 AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN - VAD VAR FÖRVÄNTNINGARNA INNAN? ............................. 17 

4.3.1 Förändring av klientelet ............................................................................................................ 17 
4.3.2 Förändring av tjänsteutbudet .................................................................................................... 19 

4.4 AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN - VAD BLEV DE FAKTISKA EFFEKTERNA? ............................ 21 
4.4.1 Förändring av klientelet ............................................................................................................ 21 
4.4.2 Förändring av tjänsteutbudet .................................................................................................... 22 

4.5 ARBETSSITUATIONEN ........................................................................................................................ 23 
4.5.1 Organisationsstrukturen ............................................................................................................ 25 
4.5.2 Medarbetarna ............................................................................................................................ 25 
4.5.3 Rollkonflikter ........................................................................................................................... 26 
4.5.4 Arbetsbelastning och interpersonella konflikter ....................................................................... 28 

4.6 DEN PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN ................................................................................................. 29 
4.7 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................... 32 

5 PRAKTISK METOD ............................................................................................................................. 36 
5.1 METODVAL OCH FORSKNINGSDESIGN ............................................................................................... 36 

5.1.1 Faktorer som påverkade valet av metod ................................................................................... 36 
5.1.2 Enkätstudie som forskningsdesign ........................................................................................... 37 
5.1.3 Population och urval ................................................................................................................. 39 

5.2 ENKÄTKONSTRUKTION ...................................................................................................................... 40 
5.2.1 Teorigrunder för enkäten .......................................................................................................... 41 

5.3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG ........................................................................................................... 45 
5.4 DATABEARBETNING .......................................................................................................................... 46 
5.5 BORTFALLSANALYS .......................................................................................................................... 49 
5.6 STUDIENS KVALITET .......................................................................................................................... 51 

5.6.1 Studiens reliabilitet och validitet .............................................................................................. 51 
5.6.2 Resultatets generaliserbarhet .................................................................................................... 52 

6 RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................................. 54 
6.1 KLIENTELFÖRÄNDRINGENS PÅVERKAN PÅ REVISORNS VARDAG ....................................................... 54 

6.1.1 Förändringen av revisorns klientel ........................................................................................... 55 
6.1.2 Skillnader i upplevd klientelförändring beroende på kontorsstorlek ....................................... 56 
6.1.3 Förklaringar till det förändrade klientelet ................................................................................. 57 

6.2 TJÄNSTEUTVECKLINGENS PÅVERKAN PÅ REVISORNS VARDAG ......................................................... 59 
6.2.1 Revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt ................................................................................ 59 
6.2.2 Förändringen av tjänsteutbudet ................................................................................................ 61 
6.2.3 Korrelationer kring revisorns arbetssätt ................................................................................... 63 
6.2.4 Skillnaden mellan en revisor på en större och en mindre byrå ................................................. 64 



!

V 
!!

6.3 REVISORNS KOMPETENS OCH BETYDELSEN AV DENNA ..................................................................... 65 
6.3.1 Utvecklingen av revisorns kompetens ...................................................................................... 65 
6.3.2 Revisorns typ av kompetens samt dess förändring ................................................................... 66 

6.4 FÖRVÄNTNINGARNA PÅ REVISORN .................................................................................................... 68 
6.4.1 Förväntningsgapets existens samt dess förändring ................................................................... 68 
6.4.2 Kompetensens påverkan på klientens förväntningar ................................................................ 69 

6.5 REVISORNS ARBETSSITUATION .......................................................................................................... 70 
6.5.1 Revisorns inställning till arbetet, sociala stöd samt upplevda rollkonflikter ............................ 70 
6.5.2 Förklaringar till revisorns positiva inställning ......................................................................... 74 

6.6 REVISORNS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ ........................................................................................ 77 
6.6.1 Upplevt handlingsutrymme samt arbetskrav ............................................................................ 77 
6.6.2 Revisorns upplevda arbetsmiljö ............................................................................................... 78 
6.6.3 Job demand control model ........................................................................................................ 79 
6.6.4 Job demand control support model ........................................................................................... 81 
6.6.5 Skillnaden mellan kvinnliga och manliga revisorer ................................................................. 82 
6.6.6 Handlingsutrymmets påverkan på revisorn .............................................................................. 84 

7 SLUTSATS ............................................................................................................................................. 86 
7.1 ERHÅLLNA SLUTSATSER .................................................................................................................... 86 
7.2 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR .............................................................................................................. 88 
7.3 STUDIENS TEORETISKA SAMT PRAKTISKA BIDRAG ............................................................................ 89 
7.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................................... 89 

REFERENSLISTA ................................................................................................................................... 91 
BILAGA 1: ENKÄT ................................................................................................................................. 97 
BILAGA 2: CRONBACH’S ALPHA .................................................................................................... 104 
BILAGA 3: KOMPLETTERANDE TABELLER FÖR ANALYS OCH SLUTSATS .................... 109 
BILAGA 4: REVISORNS ARBETSSITUATION, HANDLINGSUTRYMME, ARBETSKRAV 
SAMT ERHÅLLNA SVAR FRÅN DEN AVSLUTANDE ÖPPNA FRÅGAN ................................. 116 

 
!
!
!
!
!



!

VI 
!

!
Tabellförteckning 
!
Tabell 1: Tidigare forskning samt artiklar inom revision och revisionsplikt ................. 10 
Tabell 2: Krav för godkänd respektive auktoriserad revisor ......................................... 12 
Tabell 3: Väsentliga tal vid utskick av enkätpåminnelse ................................................ 46 
Tabell 4: Kodning i SPSS ................................................................................................ 46 
Tabell 5: Index med påståenden och Cronbach's Alpha ................................................ 49 
Tabell 6: Bortfallsanalys klientel .................................................................................... 50 
Tabell 7: Bortfallsanalys tjänsteutbud ............................................................................ 51 
Tabell 8: Bortfallsanalys index ....................................................................................... 51 
Tabell 9: Förändring av revisorns klientel ..................................................................... 56 
Tabell 10: Korrelation mellan upplevd klientelförändring samt kontorsstorlek ............ 57 
Tabell 11: Korrelationen mellan upplevd klientelförändring samt bolag som inte 

omfattas av revisionsplikten ................................................................................... 58 
Tabell 12: Korrelation mellan upplevd klientelförändring samt antalet nya klienter .... 58 
Tabell 13: Revisorns nuvarande situation gällande arbetsuppgifter samt arbetssätt .... 61 
Tabell 14: Förändringen av revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt ......................... 61 
Tabell 15: Resultat från öppna frågan gällande tjänsteutbudet ..................................... 63 
Tabell 16: Utsträckning relationsbaserad marknadsföring ........................................... 63 
Tabell 17: Förändringen av den relationsbaserade marknadsföringen ......................... 64 
Tabell 18: Jämförelse mellan en revisor inom Big 4 och en revisor på en mindre byrå 65 
Tabell 19: Revisorns nuvarande kompetens ................................................................... 67 
Tabell 20: Förändringen av revisorns kompetens .......................................................... 67 
Tabell 21: Nuvarande förväntningar och dess konsekvens ............................................ 69 
Tabell 22: Förändringen av förväntningarna ................................................................ 69 
Tabell 23: Nuvarande samband mellan kompetens och förväntningar .......................... 70 
Tabell 24: Revisorns nuvarande kompetens baserat på index ....................................... 70 
Tabell 25: Förändringen av kompetensindexet .............................................................. 70 
Tabell 26: Nuvarande arbetssituation ............................................................................ 73 
Tabell 27: Förändringen av arbetssituationen ............................................................... 74 
Tabell 28: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt kompetensen ............ 74 
Tabell 29: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt intersender-konflikt . 75 
Tabell 30: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt intrasender-konflikt . 75 
Tabell 31: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt personrole-konflikt .. 76 
Tabell 32: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt interrole-konflikt ..... 76 
Tabell 33: Nuvarande handlingsutrymme samt arbetskrav ............................................ 78 
Tabell 34: Förändringen av handlingsutrymme samt arbetskrav .................................. 78 
Tabell 35: Relationen mellan lågt socialt stöd samt arbetskrav .................................... 79 
Tabell 36: Relationen mellan medelmåttigt socialt stöd samt arbetskrav ...................... 79 
Tabell 37: Relationen mellan högt socialt stöd samt arbetskrav .................................... 79 
Tabell 38: Kvinnliga samt manliga revisorers upplevda sociala stöd, handlingsutrymme 

samt arbetskrav ....................................................................................................... 83 
Tabell 39: Förändringen av kvinnliga och manliga revisorers upplevelse .................... 84 
Tabell 40: Revisorer med högt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet samt 

upplevt socialt stöd ................................................................................................. 84 
Tabell 41: Revisorer med lågt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet samt 

upplevt socialt stöd ................................................................................................. 85 
!



!

VII 
!

Figurförteckning 
!
Figur 1: The service profit chain .................................................................................... 24 
Figur 2: Job demand control model ................................................................................ 30 
Figur 3: Job demand control support model .................................................................. 31 
Figur 4: Relationen mellan upplevd klientelförändring samt kontorsstorlek ................. 56 
Figur 5: Förändringen av revisorns tillhandahållna tjänster ........................................ 62 
Figur 6: Revisorns förändrade kompetens ...................................................................... 66 
Figur 7: Job demand control model ................................................................................ 80 
Figur 8: Job demand control model med resultat ........................................................... 80 
Figur 9: Job demand control support model Figur 10: Job demand control model med 

resultat 81 



!

1 
!

1 Inledning 
 
I inledningen till denna studie presenteras bakgrunden till det valda ämnet samt 
argument till varför en viss inriktning och avgränsning görs. Även 
problemformuleringen presenteras vilken i sista kapitlet besvaras.  

1.1 Problembakgrund 
 
Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 1 § 1 st. ska ett aktiebolag ha minst en 
revisor som granskar dess räkenskaper. Denne ska granska förvaltningen av bolaget 
samt dess bokföring och årsredovisning, detta enligt god redovisningssed (SFS 
2005:551, 9 kap 3 § 1 st.). Därefter är revisorn skyldig att framställa och överräcka en 
revisionsberättelse till bolagsstämman (SFS 2005:551, 9 kap 5 § 1 st.). Detta arbete ska 
revisorn utföra på ett självständigt, opartiskt och objektivt sätt (SFS 2001:883, 19-20 
§§). Anledningen till kravet på en auktoriserad revisor grundar sig i agentteorin, vilken 
innebär att ett bolag i många fall ägs av en person, ägaren, men drivs av en annan, 
företagsledningen. Detta innebär i praktiken att den person som driver företaget ofta har 
en bättre insikt i bolagets faktiska ekonomiska ställning än ägaren, det råder därmed en 
informationsasymmetri mellan parterna. För att minska denna informationsasymmetri 
och intressekonflikt tas hjälp av en tredje part, den oberoende revisorn (Collis, Jarvis, & 
Skerratt, 2004, s. 89; Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2010, s. 6-7). 
 
År 1983 blev det obligatoriskt för alla svenska aktiebolag att ha minst en auktoriserad 
revisor. Detta gjordes i ett försök att minska risken för fusk och fel i bolagen samt 
minska risken för förlorade skatteintäkter (Lennartsson, 2010a, s. 18). Den 1 november 
2010 avskaffades denna revisionsplikt i Sverige, vilket innebar att privata aktiebolag 
inte längre behövde revideras om de inte uppfyllde något eller endast ett av följande tre 
kriterier; (i) fler än 3 anställda, (ii) mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning samt (iii) 
mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning (Prop. 2009/10:204; SFS 2005:551, 9 kap 1 § 3 
st.). Avskaffandet av revisionsplikten har sin grund i ett EU-direktiv rörande vilka bolag 
som revisionsplikten ska gälla. Enligt regeringens proposition (Prop. 2009/10:204, s. 
98) skulle ett avskaffande av revisionsplikten innebära en större valfrihet för bolagen 
gällande sina inköp av olika tjänster. Detta skulle få en positiv effekt då bolagen endast 
behöver förvärva de tjänster som de anser sig behöva. En annan effekt av avskaffandet 
skulle vara en minskad ekonomisk börda för bolagen, vilket skulle resultera i en bättre 
konkurrenskraft för dessa och därmed en stimulans av ekonomin i stort (Collis et al., 
2004, s. 87, 90; Regeringskansliet, 2010, s. 56-57; Riksrevisionen, 2008, s. 14).  
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Inom området för frivillig och obligatorisk revision finns flera olika aspekter att studera. 
I samband med avskaffandet av revisionsplikten 2010 gav tidningen Balans ut ett 
nummer med artiklar som behandlade ämnet. Ur artiklarna kan utrönas sex stycken 
ämnen att vidare studera. För det första diskuteras den ökade risken för skattefusk som 
avskaffandet av revisionsplikten kan medföra (Danielsson, 2010a, s. 19; Lennartsson, 
2010b, s. 20). Bortfallet beräknas där till 1,3 miljarder svenska kronor (Lennartsson, 
2010c, s. 21). För det andra förs en diskussion angående den potentiellt minskade 
kreditvärdigheten för de bolag som inte längre erhåller revision. Det påstås att denna 
ska verka oförändrad, men frågan är om det verkligen kommer att bli så (Danielsson, 
2010b, s. 19)? För det tredje ifrågasätts de angivna gränsvärdena för revisionsplikten 
och om dessa medför den önskvärda effekten (Danielsson, 2010a, s. 19). I England 
sattes gränsvärdena betydligt högre än i Sverige. Dessa värden sattes utifrån den gräns 
som ansågs finnas där fördelarna med revisionen inte längre övervägde kostnaderna 
med densamma och att företagen därmed skulle ges en möjlighet att välja bort denna 
(Collis et al., 2004, s. 87-88). Vidare diskuteras överlag Nordens sena avreglering av 
revisionsplikten i förhållande till andra europeiska länder och vad anledningen till detta 
kan vara (Lennartsson, 2010d, s. 22-23). Till sist tas avskaffandets möjliga 
konsekvenser för aktiebolagslagen upp och vad det kan innebära (Agélii & Engerstedt, 
2010, s. 24-26). Grundat på enbart dessa tidskriftsartiklar kan vi se att studieområdena 
är många. De inriktar sig från olika perspektiv; bolagens, kreditgivarnas och 
revisorernas, de grundar sig på olika effekter; möjlighet till lån, skattefusk samt 
konsekvenser för aktiebolagslagen, och de ifrågasätter avskaffandet från olika synsätt; 
de angivna gränsvärdena samt den sena avregleringen. 
 
För att få en bild av hur många tidigare studier som gjorts inom området tog vi hjälp av 
databasen Business Source Premier. Sökperioden avgränsades från januari 2011 till 
mars 2013, detta för att få en bild av hur många studier som gjorts sedan avskaffandet. 
Sökordet som användes var mandatory auditing (revisionsplikt), vilket gav 60 
sökresultat. Dock var det enbart en av dessa, vilken var publicerad i september 2011, 
som faktiskt behandlade revisionsplikten och borttagandet av densamma för små bolag i 
Storbritannien. Resterande artiklar hade blandat innehåll men behandlade till stor del 
obligatorisk rotation av revisionsbyråerna. Även artiklar som publicerats innan 
avskaffandet, januari 2008 till december 2010, behandlar till stor del obligatorisk 
rotation av revisionsbyråerna och inte själva revisionsplikten. Vi kan därmed konstatera 
att antalet studier som är gjorda inom området är begränsat och det kan därmed vara av 
intresse att komplettera detta studieområde. För att på ett tydligt sätt se hur många 
svenska tidningsartiklar som publicerats gällande avskaffandet av revisionsplikten 
använde vi oss av Artikelsök. Där användes sökordet revisionsplikt. Under 2008, det år 
som propositionen om revisionspliktens avskaffande lades fram, publicerades sju 
artiklar vilka främst behandlade hur denna lagändring skulle komma att påverka de 
bolag som omfattades. Under 2009 och 2010 skrevs och publicerades sex stycken 
artiklar vilka också omfattade påverkan på bolagen till följd av revisionspliktens 
avskaffande, men även hur detta påverkade revisionsbyråerna. Åren 2011 till 2013 
publicerades ytterligare ett femtontal artiklar inom ämnet. Dessa behandlade främst vad 
som skett till följd av avskaffandet av revisionsplikten, både vad gäller bolagen men 
även revisionsbyråerna. Vi har varit observanta på att alla artiklar som publicerats inte 
finns tillgängliga i Artikelsök, men vi finner ändå sökresultatet användbart i vår analys 
av redan studerade områden. Utifrån dessa artiklar kan vi konstatera att området kring 
revisionsplikten och dess avskaffande har berörts i olika avseenden, dock i liten 
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omfattning, varför vi anser att detta forskningsområde är i behov av ytterligare 
undersökning.  
 
För att få en bra överblick av vilka områden inom avskaffandet av revisionsplikten som 
redan studerats på universitetsnivå, det vill säga på kandidat- eller magisternivå, 
undersökte vi upplagda uppsatser i databasen DiVA som färdigställdes mellan åren 2008 
och 2013. Under 2008, då förslaget om avskaffandet av revisionsplikten lades fram, 
publicerades 35 stycken uppsatser vilka studerat ämnet. Fem stycken av dessa uppsatser 
utgick ifrån revisionsfirmans perspektiv, varav två av dessa fem fokuserade på den 
enskilde revisorn och vad denne ansåg om avskaffandet (Andersson, Dahlman, & 
Häggberg, 2008; Carlsson & Jonsson, 2008; Lundholm & Morales, 2008; Luu, Tunc, & 
Somi, 2008; Strandberg & Bylander, 2008). Merparten av studierna utgick istället från 
bolagets/klientens eller intressenternas perspektiv och hur lagändringen skulle komma 
att påverka dessa. Mellan åren 2009 och 2010, efter det att propositionen presenterats, 
men innan lagändringen trädde i kraft, genomfördes 24 stycken uppsatsstudier inom 
ämnet. Sex av dessa hade en tydlig inriktning på den enskilde revisorn och hur dennes 
situation skulle komma att påverkas i och med avskaffandet (Bohman & Gunstad, 2010; 
Blank & Annelie, 2009; Brattström & Trinh, 2009; Jacobsson & Andersson, 2009; 
Sebenius, Thureson, & Wallin, 2009; Tellström & Kemppainen, 2009). Två stycken 
hade en inriktning mot revisionsbyrån och hur denna kommer påverkas av 
lagförändringen (Eshghali & Gegaj, 2010; Melander & Thomasson, 2009). Resterande 
uppsatser hade en blandad inriktning från intressenternas och bolagens perspektiv. Av 
de uppsatser som färdigställdes år 2011 och framåt, alltså efter att avskaffande av 
revisionsplikten ägt rum, kan vi konstatera att av de 36 stycken undersökta uppsatserna 
hade sju av dessa en klar inriktning att analysera vilka faktorer som påverkar valet att 
behålla eller välja bort revision (Bankelius & Albinsson, 2012; Blomberg & Josephson, 
2011; Molin & Widell, 2012; Olsson & Hermanson, 2012; Pyykkö & Hansson, 2011; 
Skoogh & Hellgren, 2011; Wallin & Nilsson, 2011). Dessa uppsatser har därmed 
studerat avskaffandet av revisionsplikten från bolagens perspektiv, vilket vi ser som ett 
mättat studieområde. Vidare har vi funnit sju stycken av de 36 stycken uppsatserna som 
har en klar inriktning från revisorns eller revisionsbyråns perspektiv (Ajamlou, Ekberg, 
& Gülünay, 2011; Alstermark & Kopparmalms, 2012; Barkman Lövdal, Jansson, & 
Pruekwatcharakun, 2012; Fridell & Jakupovic, 2011; Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 
2012; Lindegod, 2012; Löfstedt & Oueis, 2011). Mer specifikt fann vi en uppsats som 
studerat avskaffandet av revisionsplikten från revisorns perspektiv. Denna genomfördes 
från Mittuniversitetet år 2012 och hade som syfte att genom en kvalitativ studie, baserat 
på intervjuer, undersöka vilka förändringar som har uppstått i revisorns arbete till följd 
av avskaffandet av revisionsplikten (Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012).  
 

1.2 Problematisering 
 
Baserat på den ovanstående granskningen kan vi konstatera att studier inriktade på hur 
revisorns vardag har förändrats, till följd av avskaffandet av revisionsplikten, är fåtaliga 
och i de flesta fall kvalitativa. Vi kan därför se ett behov av att undersöka detta område 
vidare. Vi har även upptäckt att många av de tidigare studierna inom området är gjorda 
före och under avskaffandet av revisionsplikten, det finns därmed få studier som 
behandlar ämnet efter att avskaffandet trätt i kraft. Tidigare studier som genomförts 
efter avskaffandet har, som ovan nämnts, till stor del behandlat avskaffandet från 
bolagets eller revisionsbyråns perspektiv varför vi anser att det kan vara av intresse att 
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fokusera på den enskilde revisorn, vilken vi antar också blivit påverkad av lagändringen. 
De tidigare studier som gjorts från revisorns perspektiv har i stor utsträckning enbart 
undersökt förändringar i revisorns vardag vad gäller klientel och utbud av tjänster. För 
att utveckla dessa tidigare studier anser vi att det kan vara av intresse att inkludera 
ytterligare faktorer. Dessa innefattar hur revisorns arbetssituation, roll i arbetet samt 
psykosociala faktorer har förändrats. Vi ämnar titta på arbetsmiljöfaktorer såsom trivsel 
och utvecklingsmöjligheter då vi rimligtvis kan tänka oss att en förändring inom 
arbetssektorn, såsom avskaffandet av revisionsplikten, kan påverka arbetsmiljön för 
revisorn och hur denne trivs i sin vardag. Det kan även innebära förändringar i kraven 
från olika intressenter när förutsättningar förändras samt en förändrad arbetssituation 
när konkurrens och karriärmöjligheter påverkas. I och med de teorier som finns 
angående en minskning av klientelet, till följd av avskaffandet, kan också den 
administrativa bördan för revisorn komma att påverkas. Då det existerar en oenighet 
kring vilka förändringar som skett på grund av avskaffandet av revisionsplikten anser vi 
att det finns ett behov av att studera detta område vidare. Vårt teoretiska bidrag blir 
därmed att vi i denna studie kommer att inkludera ytterligare faktorer, jämfört med vad 
som undersökts i tidigare studier. I denna studie kommer vi att utgå från revisorns 
perspektiv. Detta för att undersöka hur revisorn upplever sin vardag idag samt om denne 
anser att det skett en förändring i vardagen på grund av lagändringen. Vi anser att det 
kan vara av intresse för revisorerna att få reda på hur de själva samt kollegor och 
konkurrenter faktiskt har upplevt denna lagförändring och om denna har visat sig ha en 
positiv eller negativ effekt på revisorns situation. Studien bidrar även till en ökad 
förståelse kring vad en revision innebär, vilket därmed kan minska gapet mellan 
klientens och revisorns förväntningar på revisionen. Detta blir studiens praktiska bidrag. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vår problembakgrund och problematisering har vi kommit fram till följande 
problemformulering: 
 

Hur ser revisorns vardag ut idag och vilka förändringar har skett på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten den 1 november 2010?  

 

1.4 Syfte och perspektiv 
 
På grund av det existerande forskningsgapet, med fåtaliga studier kring effekterna på 
revisorns vardag efter avskaffandet av revisionsplikten och avsaknaden av att inkludera 
teorier kring arbetssituationen, är syftet med denna studie att kartlägga hur revisorns 
vardag ser ut idag samt hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat denna vardag. 
Tidigare studier har i stor utsträckning behandlat avskaffandet från bolagets eller hela 
revisionsbyråns perspektiv och därmed inte tittat på den enskilde revisorn. Vi antar att 
avskaffandet har haft en märkbar påverkan även på den enskilde revisorn varför vi 
finner det intressant att undersöka detta. Studien ämnar kartlägga hur revisorns vardag 
ser ut idag och vilka förändringar som skett på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Studiens styrka är därmed att även om ingen förändring kan ses bidrar 
studien till att redogöra för hur en revisors vardag ser ut. Då vi vill att denna studie ska 
bli så representativ som möjligt har vi för avsikt att enbart studera auktoriserade 
revisorer som är verksamma nu samt var verksamma innan avskaffandet av 
revisionsplikten och har arbetat på samma byrå under hela perioden. Detta då vi vill att 
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de personer som deltar i denna studie ska vara så likvärdiga som möjligt vad gäller 
utbildning, kunskap, arbetssituation, ansvar etcetera. Det optimala för denna studie hade 
varit om vi genomfört en liknande studie innan avskaffandet för att på så vis få 
identiska studier som kan jämföras med varandra och på så sätt ge ett mer reliabelt 
resultat. Då forskningen kring effekter på revisorns vardag efter avskaffandet av 
revisionsplikten är begränsad kommer istället denna studie att baseras på 
förväntningarna som fanns innan avskaffandet samt relaterade teorier kring arbetsmiljö 
och hur medarbetaren kan påverkas av förändringar i arbetsstrukturen. Slutligen ämnar 
undersökningen mynna ut i en generalisering av de empiriskt prövade teorierna, vilka 
kan föras över till hela populationen.  



!

6 
!

2 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
Detta kapitel syftar till att ge en förståelse för vilka studiens vetenskapliga 
utgångspunkter är, vilka senare i studien påverkar valet av metod och forskningsdesign. 
Dessa utgångspunkter påverkar även analysens utformning samt hur resultaten tolkas. 
Detta genom att de vetenskapliga utgångspunkterna utgör den fundamentala grunden 
för hur vi i vår studie ser på kunskap och verklighet.   

2.1 Objektiv verklighetssyn 
 
Då denna studie har för avsikt att undersöka nuvarande situation samt förändringar som 
skett i revisorns vardag på grund av avskaffandet av revisionsplikten, förutsätter vi att 
det är de sociala företeelserna som har påverkat individen och inte individen som 
påverkat de sociala företeelserna. Med andra ord anser vi att förändringen som skett på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten har påverkat revisorn och dess vardag och 
inte tvärtom. På grund av detta har vi den ontologiska verklighetssynen objektivism 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 36-37). Objektivismens grundläggande tanke är att det 
finns en solid verklighet som utgör en ram för vad som är den sanna kunskapen 
(Bernstein, Molander, & Sandin, 1991, s. 26). I och med att vi anser att effekten av 
revisionspliktens avskaffande är den sociala företeelsen som påverkar individen är detta 
ramen för vad vi anser är verkligheten. Revisorns agerande i sin vardag kan sedan 
tillhandahålla oss de bevis vi behöver för att kunna bekräfta denna ram.  
 
Inom ontologin finns även andra utgångspunkter, bland annat subjektivism. Inom 
subjektivismen anses det att subjektet, det vill säga människan i den sociala 
omgivningen, är med och formar verkligheten med hjälp av sina egna uppfattningar och 
handlingar istället för att ta för givet att vissa ting är förutbestämda och därmed inte går 
att påverka, vilket är objektivismens tanke (Bryman & Nilsson, 2011, s. 35-37). Hade 
vår studie grundats på den subjektiva utgångspunkten hade vår problemformulering inte 
gått att besvara. Eftersom vi vill undersöka revisorns nuvarande situation samt vilka 
förändringar som skett antar vi att det finns en verklighet som kan beskrivas genom att 
finna bevis för detta. Med en subjektivistisk syn är inte detta genomförbart då denna 
anser att verkligheten kan påverkas. Vårt syfte hade då behövt vara att skapa en 
förståelse kring hur revisorns vardag ser ut samt har förändrats. Detta är anledningen till 
att vi har en objektiv verklighetssyn och inte en subjektiv (Holme et al., 1997, s. 329-
330).  
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2.2 Positivistisk kunskapsteori 
 
Vår ontologiska utgångspunkt, objektivism, lägger nu grunden för vilken epistemologi 
studien har. Då denna studie har till syfte att kartlägga nuvarande situation samt vilka 
förändringar som skett i revisorns vardag från en objektivistisk utgångspunkt, där vi 
anser att en sann verklighet existerar, är den naturvetenskapliga epistemologiska 
utgångspunkten positivism mest lämpad. Den grundläggande tanken inom positivismen 
är att kunskap erhålls om den kan testas empiriskt vilket innebär att sann kunskap inte 
kan uppstå genom att testa känslor och värderingar. Därför har positivismen sin grund i 
naturvetenskapen (Ejvegård, 2003, s. 142; Wallén, 1996, s. 24-25). Christopher G.A. 
Bryant (1985, s. 1-6), professor i sociologi, hävdar att kunskap enbart kan erhållas 
genom erfarenheter och att kunskap är det som kan observeras. Därmed anses kunskap 
inom positivismen enbart vara de händelser som kan styrkas via sinnen samt att 
vetenskapen anses vara objektiv. Då studien har som syfte att empiriskt pröva teorierna 
som behandlas för att sedan kunna generalisera resultatet på hela populationen 
genomförs detta objektivt och med en positivistisk utgångspunkt då det är den 
empiriska prövningen som står i fokus. Kritiken som finns mot positivismen är att 
denna ser människan som ett objekt och att denna på så sätt förlorar synen på 
kunskapens helhet. Detta med anledning av att positivismen utesluter att mäta känslor 
på grund av den låga validiteten och reliabiliteten i dessa mätningar (Wallén, 1996, s. 
25-26). För att möta denna kritik går vi i studien ifrån synsättet att känslor inte kan 
mätas då vi i stor utsträckning är intresserade av att veta hur revisorn själv upplever 
vardagen och förändringen sedan avskaffandet av revisionsplikten. Dock mäter vi ändå 
detta empiriskt och arbetar för att validiteten och reliabiliteten ska vara så hög som 
möjligt i mätningen varför vi har en positivistisk kunskapsteoretisk utgångspunkt.  
 
Den andra delen av epistemologin är det samhällsvetenskapliga synsättet hermeneutik 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 29-30). Till skillnad från positivismen handlar 
hermeneutiken om tolkning och att skapa en djupare förståelse än att enbart se och 
beskriva det man kan observera (Wallén, 1996, s. 30). Forskaren är därmed subjektiv i 
sin bedömning (Bryman & Nilsson, 2011, s. 32). Hermeneutiken skapades som ett 
alternativ till positivismen och kan även användas som ett komplement vilket skulle 
kompensera för positivismens bristande helhetssyn (Wallén, 1996, s. 30-31). Kritik som 
riktas till hermeneutikens subjektiva bedömning är att kunskap inte behöver förstås för 
att existera. Popper (1997, s. 70) ger ett exempel att en bok ändå är en bok även om 
läsaren inte förstår dess innehåll. Sättet att komplettera positivismen med hermeneutik 
hade varit ett alternativ för denna studie, men för att hålla en klar riktlinje valde vi att 
istället modernisera positivismen, som ovan nämnts, för att på bästa sätt skapa kunskap.  
 

2.3 Deduktivt angreppssätt 
 
Det angreppssätt som en studie kan anta är två till antalet, nämligen deduktiv eller 
induktiv metod. Vid en deduktiv metod använder forskaren existerande teorier för att 
ställa upp olika hypoteser som sedan testas för att förkastas eller accepteras (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 26; Holme et al., 1997, s. 51; Olsson & Sörensen, 2007, s. 32; Wallén, 
1996, s. 44-45). Då vår studie bygger på en positivistisk kunskapsteoretisk 
utgångspunkt där empiriska prövningar tillhandahåller kunskap har vi ett deduktivt 
angreppssätt. Detta då vi ämnar tillämpa redan befintliga teorier inom ämnesområdet 
som sedan testas. Två förespråkare för deduktion var Kant och Emt (2004, s. 180-181) 
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vilka förklarar deduktion som ett sätt att skaffa bevis för det man påstår. De menar att 
för att man ska kunna tillskriva ett begrepp trovärdighet måste det grundas på 
utvecklade teorier. Genom att grunda begrepp på teorier behåller man sin objektivitet. 
Detta är ett argument till varför studien har ett deduktivt angreppssätt. Detta på grund av 
att den objektiva verklighetssynen samt den positivistiska kunskapsteoretiska 
utgångspunkten fordrar objektivitet. Kant och Emt hävdar även att vissa begrepp inte 
har sin grund i en förankrad teori, exempelvis de begrepp som innefattar känslor. Dessa 
begrepp är allmänt använda men ifrågasätts i och med att de inte har en tillförlitlig 
grund. Kant och Emt menar även att vissa begrepp måste ha en teoretisk grund för att 
kunna användas. Dessa begrepp är de som har en helt oberoende ställning till den 
erfarenhet som en individ kan skaffa sig. Eftersom erfarenhet inte kan förklara ett 
begrepp måste en teoretisk grund finnas. Detta angreppssätt förklarar Kant och Emt är 
den transcendentala deduktionen medan ett begrepp vars användbarhet hämtas från 
erfarenheter kallas den empiriska deduktionen. Dock är den empiriska deduktionen inte 
tillräcklig för att kunna använda ett begrepp på ett tillförlitligt sätt, det måste även 
finnas med en transcendental deduktion. Den empiriska deduktionen kan användas för 
att identifiera ett begrepp med sinnena som sedan bevisas med den transcendentala 
deduktionen. Dock har Kant och Emts transcendentala deduktion fått kritik för att vara 
för enspårig. Eckart Förster, professor i filosofi, menar att transcendentala argument inte 
kan ha sin grund i den transcendentala deduktionen, det vill säga bevisas genom teorier, 
detta då relationen mellan teori och begrepp inte alltid har en enda utpräglad väg. Detta 
innebär att transcendentala begrepp förklarar en del av begreppets betydelse men inte 
dess hela betydelse (Schaper & Vossenkuhl, 1989, s. 14-15). För att inte överanalysera 
deduktionens betydelse och eventuella skevheter med Kant och Emts transcendentala 
deduktion, samt att Kant och Emt var viktiga grundare av filosofiska idéer, väljer vi att 
grunda vårt angreppssätt på deras version av deduktion. Då den transcendentala 
deduktionen, enligt Kant och Emt (2004, s. 180-181), ger mer tillförlitliga bevis än den 
empiriska deduktionen samtidigt som den empiriska deduktionen bygger på erfarenheter, 
har denna studie en del av båda dessa angreppssätt. Detta eftersom de teorier som 
behandlas inte helt kan klassificeras som transcendentala eller empiriska då teorierna 
både är oberoende samt bygger på erfarenheter. Vissa av våra teorier, så som 
arbetssituation och arbetsbelastning, är utvecklade teorier av bland annat Grönroos samt 
Karasek och Theorell medan förväntningarna innan avskaffandet av revisionsplikten 
mer bygger på revisorers och andra sakkunniga personers erfarenheter varför både 
transcendental och empirisk deduktion är inkluderade. 
   
Det andra angreppssättet är induktion och innebär att forskaren utgår från observationer 
och resultat från studien för att på så sätt generera nya teorier inom ämnesområdet 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 26, 28; Olsson & Sörensen, 2007, s. 32; Wallén, 1996, s. 
80). Två filosofer som diskuterar induktion är Bertrand Russel och Wesley C. Salmon. 
Russel menar att induktion innebär att ett fenomen visar sannolikhet att inträffa igen. 
Närmare menar han att induktion innebär att när en korrelation mellan två fenomen kan 
ses, och denna korrelation alltid har visat sig existera, finns en stor sannolikhet för att 
korrelationen kommer att bestå även i framtiden. I kombination med ett stort antal funna 
korrelationer ökar sannolikheten ytterligare för att korrelationen ska bestå även i 
framtiden (Swinburne, 1974, s. 22-23). Salmon är den andre filosofen som diskuterar 
induktion och han gör detta utifrån den skotske filosofen David Humes forskning kring 
induktion och hans synsätt. Humes menade att han ville finna sanningsenliga 
förutsättningar som skulle leda till en sanningsenlig slutsats. Dock lyckades han inte 
med detta då det han ville åstadkomma redan var ett deduktivt angreppssätt, det vill 
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säga att skaffa bevis för en slutsats (Popper et al., 1997, s. 109; Swinburne, 1974, s. 48). 
Det vi kan ta med oss från detta resonemang är att det induktiva angreppssättet är svårt 
att anta och genomföra på grund av att det deduktiva angreppssättet lätt kan komma att 
involveras. På grund av svårigheten med induktion samt att det deduktiva angreppssättet 
lämpar sig bättre utifrån våra andra vetenskapliga utgångspunkter har studien ett 
deduktivt angreppssätt.  
 

2.4 Litteratursökning 
 
Det deduktiva angreppssättet medför att studien grundas på befintliga teorier samt 
tidigare studier inom ämnet revision. Dessa har vi funnit genom att, via internet, söka 
fram olika böcker, artiklar och författare som är frekvent använda och relevanta för 
ämnet. För att få ytterligare vägledning och idéer på lämpliga och pålitliga källor har vi 
studerat böckers och artiklars referenser. Dels för att bekräfta sekundärkällor och dels 
för att finna djupare resonemang inom ämnet och erhålla andra infallsvinklar. För att 
finna relevanta artiklar har Google Scholar varit en första ingång. Via denna sökmotor 
har vi funnit passande och citerade artiklar, vilka varit tillgängliga via Wiley, Jstor samt 
Business Source Premier. Den sistnämnda artikelbasen har även använts enskilt via 
Umeå universitetsbibliotek där fler filtreringar har gjorts såsom årtal, peer-review 
papers, olika sökord etcetera. Vi har även tillämpat databasen DiVA för att studera 
tidigare uppsatser som gjorts inom revisionspliktens avskaffande. För möjligheten att 
använda oss av nyare information och aktuella intervjuer inom ämnet har vi nyttjat 
databasen Artikelsök, även denna via universitetsbiblioteket. Där har vi främst hittat 
relevanta artiklar från tidningarna Balans och Affärsdata. Via FAR:s (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer) hemsida har vi även funnit ett utökat utbud av nummer från 
tidningen Balans. För att få tillgång till ytterligare information har vi också använt oss 
av relevanta böcker och kurslitteratur inom ämnet.  
 
I tabell 1 nedan presenteras resultatet av vår litteratursökning gällande artiklar och 
uppsatser. Av tabellen kan utläsas att antalet peer-review papers inom revision har ökat 
kraftigt under sena 1900-tal och tidigt 2000-tal, vilket leder oss till slutsatsen att ämnet 
har aktualiserats under senare tid, vilket talar för ett välutforskat område. Gällande 
granskningen av denna litteratur har vi tänkt på saklighetskravet, det vill säga att källan 
ska presentera en logisk struktur och innehålla rättvisande fakta, samt 
objektivitetskravet vilket innebär att författaren ska vara opartisk i sitt utförande 
(Ejvegård, 2003, s. 62). De artiklar vi har använt har antingen genomgått peer-review, 
varit citerade eller skrivits av en expert inom området, varför vi finner att artiklarna 
uppfyller kraven och därmed är tillförlitliga. I det fall en artikel eller annan litteratur 
blivit ifrågasatt har vi kommenterat detta och tagit ställning till kritiken. Det gäller 
bland annat Rizzo et. al. och deras definition på rollkonflikter, vilket diskuteras i kapitel 
5, samt Grönroos bristande fokusering på medarbetaren (Lusch & Vargo, 2006, s. 400; 
Rizzo, House, & Lirtzman, 1970, s. 156). När det gäller studentuppsatser sammanfattar 
tabell 1 vad som presenterats i inledningskapitlet av denna studie där vi kan se att 
revisionsplikten har studerats både under propositionens redogörelse, vid tidpunkten för 
lagändringen, samt efter lagändringen för att studera vilka effekter detta fick. Dock 
riktas uppmärksamheten i dessa i huvudsak till andra områden än revisorns vardag. På 
grund av den bristande forskningen rörande effekterna av avskaffandet av 
revisionsplikten ur revisorn perspektiv på en högre forskningsnivå förlitade vi oss på 
tidigare studentuppsatser som studerat ämnet. Detta för att se vilka effekter som har 
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uppmärksammats för att på så sätt kunna utveckla frågeställningar till vår undersökning. 
Därav finner vi den bristande expertisen hos dessa författare som mindre väsentlig. 
Slutligen presenterar tabell 1 antalet artiklar i tidningen Balans som på något sätt har 
koppling till revisionsplikten, förväntningar eller effekter. År 2008 riktades 
uppmärksamhet till den presenterade proposition, rörande avskaffandet av 
revisionsplikten. År 2009 inkluderade de flesta artiklar förväntningsgapet inom revision 
och år 2010 återgick fokus till revisionsplikten då lagförändringen trädde i kraft. År 
2011 handlade de flesta artiklar om revisorns kompetens och betydelsen av att 
marknadsföra sig i större utsträckning medan artiklarna år 2012 fokuserade på 
förtroendet för revisorn och förändringar som denne stod inför på grund av avskaffandet 
av revisionsplikten. Slutligen år 2013, närmare bestämt januari till mars, handlade 
artiklarna i stor utsträckning om revisorns framtid och vilka krav som nu ställs på denne. 
Artiklarna i Balans skrivs av experter eller verksamma personer inom området varför vi 
finner en auktoritetstro till dessa och därmed anser artiklarna som tillförlitliga källor. 
Dock kan vi ifrågasätta oberoendekravet på grund av den partiska inställningen till 
revision som författarna kan ha. Vi finner dock inte detta som ett argument för att 
tilldela källan mindre tillförlitlighet då vi är intresserade av dessa personers åsikter, det 
vill säga experters och verksamma personers åsikter.  
 

Sökord Årtal Peer-review papers (antal) 
Auditing 1910-1980 1 655 
  1981-2013 14 239 
      
    Studentuppsatser (antal) 
Revisionsplikt 2008 35 
  2009-2010 24 
  2011-2013 36 
      
    Balansartiklar (antal) 
≈ Revision 2008 23 
  2009 14 
  2010 15 
  2011 10 
  2012 8 
  2013 (jan-mars) 5 

 
Tabell 1: Tidigare forskning samt artiklar inom revision och revisionsplikt 
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3 Allmänt om revision 
 
Detta kapitel kan ses som teoriförberedande inför nästkommande kapitel. Här 
presenteras vad revision innebär rent allmänt och därmed vad revisorns faktiska 
arbetsuppgifter är. Avsnittet är uppbyggt genom bland annat laghänvisningar samt en 
intervju med en revisor varför den inte är en del av de teoretiska utgångspunkterna. 
Kapitlet kan istället ses som en förlängning av problembakgrunden.   

3.1 Revisorns roll 
 
En revisor anlitas med syftet att tillföra en objektiv och oberoende åsikt vad gäller ett 
bolags ekonomiska information. Detta för att minska den eventuella 
informationsasymmetri som kan uppstå mellan ägare av bolaget och företagsledningen 
(Eilifsen et al., 2010, s. 6-7,43,54). Det är på grund av problemet kring ägarnas behov 
av möjligheten att kontrollera hur bolaget styrs som revisionen har sitt ursprung. 
Revision är dock av stort intresse även för utomstående tredje part såsom kreditgivare, 
kunder och anställda, detta då även dessa ska kunna få en bra bild av bolaget och dess 
ekonomiska situation och baserat på denna information kunna ta välgrundade beslut 
(Lennox & Pittman, 2011, s. 1 656; Sunder, 2003, s. 13; Thorell & Norberg, 2005, s. 
18). 
 

3.2 Revisorns arbetsuppgifter 
 
Revisorns huvudsakliga arbetsuppgift är att förstå och analysera olika affärsmodeller, 
strategier och processer samt att kartlägga väsentliga risker som är specifika för klienten 
(Causholli & Robert Knechel, 2012, s. 631; Eilifsen et al., 2010, s. 40). Detta för att 
kunna granska dess räkenskaper och identifiera eventuella oegentligheter på ett korrekt 
och effektivt sätt, vilket är grunden för revision internationellt sett (Thorell & Norberg, 
2005, s. 17). Svenska bestämmelser angående revisorn och dess skyldigheter respektive 
rättigheter regleras i revisorslagen, RL, (SFS 2001:883). Av 4 § 8 pt. RL framgår att 
revisionsverksamheten omfattar; 
 

“ ...granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, 
bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan 

handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 
uppdragsgivaren, samt rådgivning... ” 
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Av denna lag framgår också de skyldigheter revisorn har i utövandet av sitt yrke. Dessa 
omfattar bland annat att revisorn ska rätta sig efter god redovisningssed, det vill säga 
följa de generella normer som finns inom yrkesområdet. Dessa innefattar bestämmelser 
om att revisorn ska vara opartisk och självständig i sitt arbete samt att alltid 
dokumentera sitt arbete (SFS 2001:883, 19-35 §§). Revisorns granskning av klientens 
årsredovisning, bokföring samt styrelsens och vd:ns förvaltning utmynnar i en 
revisionsberättelse som överlämnas till bolagsstämman (SFS 2005:551, 9 kap 3-5 §§). 
Den auktoriserade revisorn, som har laglig rätt att signera den ekonomiska 
informationen från bolaget, måste uppfylla vissa kriterier enligt 4-5 §§ RL. Skillnaden 
mellan godkänd och auktoriserad revisor kan ses i tabell 2. Om revisorn uppfyller dessa 
krav har denne rätt att, med sin namnteckning, intyga att de ekonomiska transaktionerna 
hos ett bolag i all väsentlighet är korrekta och att den ekonomiska information som ges 
ut om bolaget är i ordning (Öhman, 2007, s. 17). Med andra ord är produkten av en 
revisionstjänst den underskrivna revisionsberättelsen (Abdel-Khalik, 1993, s. 33; 
Eilifsen et al., 2010, s. 18).  
 

Revisorsgrad Utbildningskrav Praktiskt arbete Examen 
Godkänd Kandidatexamen, 

ekonomi 
3 år Revisorsexamen 

Auktoriserad Magisterexamen, 
ekonomi 

5 år Högre revisorsexamen 

 
Tabell 2: Krav för godkänd respektive auktoriserad revisor 

(FAR; FAR-b) 
 
Processen som utmynnar i revisionsberättelsen innefattar ett antal steg med början i att 
revisorn skapar sig en förståelse för klientens verksamhet för att kunna identifiera risker 
inom denna och planera hur revisionen ska genomföras. Sedan bedömer revisorn den 
interna kontrollen i bolaget vilket skapar en grund för hur omfattande 
revisionsåtgärderna ska vara. Därefter genomförs själva revisionen där de olika 
processerna inom bolaget granskas. Dessa processer kan vara intäktsprocess, 
köpprocess, inventeringsprocess och så vidare. Efter granskningen genomförs ett par 
avslutande åtgärder innan revisionsberättelsen skrivs (Eilifsen et al., 2010, s. 16-18). 
Den grundläggande tanken är att revisorn ska rapportera de fel i den ekonomiska 
informationen som är materiella. Med materialitet menas den summa av fel som skulle 
kunna påverka ett bolags intressenters ekonomiska beslut. Denna nivå av materialitet är 
beroende av hur hög risken för oenigheter är hos en klient och inom vilken bransch 
klienten verkar, samt hur stor och komplex verksamheten är (Eilifsen et al., 2010, s. 96-
97). För att kunna genomföra en bra revision som utmynnar i användbar information är 
det av stor betydelse att revisorn är oberoende. Detta ska te sig på två sätt, nämligen att 
revisorn ska vara oberoende i sinnet samt oberoende i sitt uppträdande. Att vara 
oberoende i sinnet innebär att revisorn har en sådan inställning som gör att denne inte 
uppträder partiskt till sin klient medan oberoende i sitt uppträdande innebär i vilken 
utsträckning en tredje part anser att revisorn är oberoende (Eilifsen et al., 2010, s. 591). 
 
Dock består revisorns arbetsuppgifter inte bara av ren revision. Arbetsuppgifterna för en 
påskrivande revisor består ungefär till hälften av planering och genomförande av en 
revision medan den andra hälften består av bland annat rådgivning. Detta kan bland 
annat inkludera prognostiseringar för en klients bolag inför en investering bolaget ska 
göra. En påskrivande revisor kan även genomföra koncernredovisningar vilket vanligen 
är arbetsuppgifter för en redovisningskonsult, dock är revisorns goda kunskaper en 
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anledning till varför revisorn även genomför denna typ av redovisning. Andra 
arbetsuppgifter som revisorn kan anta är skattefrågor där det handlar om att ställa upp 
alternativ för klienten samt beskriva regler, konsekvenser och riskspridning för att 
klienten sedan ska kunna ta ställning kring de olika alternativen som revisorn lägger 
fram. I och med att arbetsuppgifterna består av skattefrågor är det viktigt för en revisor 
att inneha de rätta kunskaperna som krävs för denna typ av rådgivning. I övrigt beror 
revisorns egenskaper mycket på vad för revisor denne vill vara. Vill revisorn enbart 
arbeta med revision så är noggrannhet och förståelse för klienten och dess verksamhet 
centrala egenskaper. Däremot om revisorn även vill genomföra andra tjänster än 
revisionstjänster är det viktigt att revisorn är säljande och social. Dock kan sägas att de 
huvudsakliga egenskaperna för en revisor är att personen är noggrann och väl påläst.1 
 

3.3 Förändrad syn på revisorn 
 
Under tidigare år ansågs revisorn vara en slags polis vilken hade till uppgift att leta efter, 
upptäcka och förebygga bedrägerier (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005, s. 9). I 
takt med att revisorn började erbjuda andra typer av tjänster än revisionstjänster har 
dock revisorsyrket allt mer gått från att vara ett rent granskningsyrke till att vara ett 
konsultyrke (Malmqvist, 2011, s. 26). Denna förändring kom till skott i de ekonomiska 
uppgångarna under sena 1900-tal, tidiga 2000-tal när revisionsbyråerna såg chansen att 
erbjuda andra tjänster än revisionstjänster för att öka omsättningen. Då kompetensen på 
en revisionsbyrå är bred jämfört med den på en renodlad konsultbyrå har dessa tjänster 
blivit allt mer eftertraktade av klienterna (Danielsson, 2011a, s. 22-23). Till följd av 
revisorsyrkets utveckling med breddat tjänsteutbud har FAR, Föreningen Auktoriserade 
Revisorer, utvecklat “Förtroendehuset” för att förklara branschens organisation. Fokus 
ligger på att erbjuda den tjänst som ger den högsta nyttan för bolaget genom att skapa 
ett förtroende mellan konsult/revisor och klient. Huset är uppbyggt med 
redovisningstjänster som grunden att stå på och revisionen högst upp i byggnaden. 
Däremellan finns andra typer av tjänster att erbjuda klienterna, vilka ännu inte är så 
välanvända. Tanken är att det ska finnas flera ingångar i byggnaden och att revisorn och 
klienten ska kunna röra sig fritt mellan våningarna. På så vis ska förtroende och nytta 
skapas för klienterna. Förtroendehuset ska visa på det nya arbetssättet som revisorn nu 
står inför (Halling, 2010a, s. 26).  
 
Från detta kapitel tar vi med oss det faktum att revisorns arbetsuppgifter inte enbart 
består av ren revision samt att avskaffandet av revisionsplikten för de minsta bolagen 
innebär en ny arbetssituation för revisorn. Därmed anser vi det viktigt att kartlägga 
revisorns arbetssituation för att revisorn samt utomstående ska få en större förståelse för 
yrket samt vilka förändringar som kan ha skett. Kapitlet bidrar därmed till en ökad 
förståelse för varför denna studie genomförs.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1 Revisorns arbetsuppgifter och viktiga egenskaper baseras på en intervju med en anonym revisor. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi använder oss av i denna studie. Dessa 
behandlar förväntningar före avskaffandet, de faktiska effekterna av avskaffandet, 
revisorns arbetssituation samt psykosociala arbetsmiljö. Med hjälp av dessa teorier vill 
vi undersöka om det har skett en förändring av revisorns vardag på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten. 

4.1 Agentteorin 
 
För att få en uppfattning om revisorns betydelse kommer detta avsnitt att behandla 
revisorns roll utifrån agentteorin, det vill säga den teori som kan förklara varför och på 
vilket sätt revisorn och dess arbete behövs. Teorin behandlar de problem som kan 
uppstå när en principal anlitar en agent för att utföra en uppgift (Eisenhardt, 1989, s. 58; 
Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Anledningen till delegeringen är att agenten besitter 
värdefull kunskap inom ett specifikt område, varför denne blir vald att utföra en uppgift 
då principalen inte har tillräcklig tid eller kännedom för att utföra denna uppgift. Dock 
möter principalen problem genom att inte till fullo kunna kontrollera hur agenten utför 
sitt arbete, vilket är av betydelse för principalen då dennes och agentens incitament kan 
gå isär (Eisenhardt, 1989, s. 58; Laffont & Martimort, 2002, s. 2, 28). Att principalen 
och agentens incitament kan gå isär bottnar i det faktum att dessa två inte har samma 
inställning till risk och tenderar därför till att agera olika (Eisenhardt, 1989, s. 58).  
 
Problemen kring principal- och agentförhållandet kommer till uttryck i ett bolag där 
ägarna har delegerat förvaltningen av bolaget till den valda företagsledningen. 
Företagsledningen är därmed agenten och ägarna principalen (Jensen & Meckling, 1976, 
s. 308; Sunder, 2003, s. 2). Denna ansvarsfördelning är resultatet av ett växande 
samhälle med allt större bolag som inte längre kan styras enbart av ägarna. Förhållandet 
mellan ägare och företagsledning skapar den informationsasymmetri som uppstår 
mellan principalen och agenten. Detta då företagsledningen har en bättre insyn i och 
kunskap om bolaget och dess ekonomiska situation än ägarna (Collis et al., 2004, s. 89; 
Eilifsen et al., 2010, s. 6). Företagsledningen är vald av ägarna att sköta bolagets 
förvaltning men det är inte alltid som ägarnas och företagsledningens mål och 
incitament överensstämmer med varandra, vilket, som ovan nämnts, skapar problem 
(Francis & Wilson, 1988, s. 666; Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Ett grundläggande 
antagande är att båda parter söker maximera sin egen nytta, vilket kan resultera i en 
intressekonflikt parterna emellan (Eilifsen et al., 2010, s. 6; Haw, Qi, & Wu, 2008, s. 
64). Företagsledningens incitament är av den kortsiktiga karaktären där fokus ligger på 
att uppnå mål som rör den närmaste framtiden. På detta sätt kan företagsledningen 
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maximera sin egen nytta då bonusprogram ofta är baserade på kortsiktiga mål såsom 
vinst. Dock kan denna nyttomaximering ske på bekostnad av bolagets långsiktiga 
tillväxt, ett mål som ägarna av bolaget antar. Då företagsledningen ansvarar för den 
ekonomiska rapporteringen av bolaget och ägarna inte har kontroll över detta skapar det 
incitament hos företagsledningen att manipulera rapporterna på ett sätt som gynnar dem 
själva (Eilifsen et al., 2010, s. 6). 
 
Ovanstående problem skapar därmed ett behov av en tredje part som kontrollerar 
företagsledningens, det vill säga agentens, arbete. Det är här revisorn får betydelse. 
Denne anlitas av ägarna för att kontrollera den ekonomiska informationen så att dess 
innehåll stämmer överens med bolagets mål och att inga manipulationer har skett. 
Genom revisionen granskas rapporterna vilket tillför dessa en tillförlitlighet och 
trovärdighet. På detta sätt kan ägarna kontrollera företagsledningens arbete samt minska 
den risk som uppkommer i och med informationsasymmetrin (Abdel-Khalik, 1993, s. 
31; Collis et al., 2004, s. 89; Eilifsen et al., 2010, s. 6-7; Haw et al., 2008, s. 64). 
Generellt kan sägas att ett bolags val huruvida revision ska erhållas eller ej beror på hur 
stor risk ägarna anser att ansvarsfördelningen medför. I stora publika bolag kan tydliga 
agentproblem identifieras på grund av att ett stort antal ägare lägger bolaget i händerna 
på företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976, s. 357). För att denna 
ansvarsfördelning inte ska skapa problem måste ägarnas och företagsledningens 
incitament överensstämma, vilket inte alltid är fallet. Därför kan i dessa fall ett tydligt 
behov av en oberoende revisor ses. Detta behov är dock inte lika tydligt i mindre privata 
bolag där risken för förlust av kontroll är mindre för ägarna. Detta är dock ofta fallet i 
ett publikt bolag. Då ägare och företagsledning ofta är densamma i små bolag är 
anledningen till varför dessa väljer revision inte lika självklar och blir därför mer 
godtycklig. Problemet med förlust av kontroll i ett privat bolag uppkommer när bolaget 
växer och ägaren inte ensam kan kontrollera allt och ansvar därför måste delegeras. 
Detta innebär att fler personer blir inblandade i olika processer vilket innebär att interna 
kontroller krävs. Dock är det svårt att till fullo förlita sig på dessa kontroller. På grund 
av detta vill ägarna ha en försäkran om att inga bedrägerier förekommer inom bolaget 
samt att de interna kontrollerna fungerar som de ska. I och med detta skapas ett behov 
av revision även i privata bolag. Detta behov har visat sig ha en positiv korrelation med 
bolagets storlek och komplexitet, det vill säga ju fler personer som arbetar inom 
företaget och ju mer komplexa processerna är desto större är efterfrågan på revision 
(Abdel-Khalik, 1993, s. 32, 35, 37, 49). 
 

4.2 Förväntningsgapet 
 
I detta avsnitt undersöks förväntningsgapet och dess innebörd. Det vill säga hur 
revisorns och klientens förväntningar kan skiljas åt, vad detta beror på och hur detta 
förväntningsgap kan reduceras. Inom tjänstesektorn ligger stor vikt vid att klientens 
förväntningar ska stämma överens med det faktiska slutresultatet. Det är därför viktigt 
att konkret definiera den tjänst som erbjuds och inte göra den abstrakt och offer för 
feltolkningar (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 53; Grönroos, 1998, s. 31). Av FAR 
framgår att “Revision har inte till självständigt syfte att upptäcka förskingringar”. Dock 
anser många att det är just detta som är revisorns uppgift, upptäcka och/eller förhindra 
oegentligheter (Cassel, 1996, s. 190). Denna skillnad mellan vad tredje part, användarna 
av den ekonomiska informationen, anser att revisorn har för skyldigheter gällande 
granskningen av den interna kontrollen, bedrägerier etcetera och vad revisorn själv 
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anser är dennes skyldigheter vid en revision, är det så kallade förväntningsgapet (Cassel, 
1996, s. 189; McEnroe & Martens, 2001, s. 345-346). Detta yttrar sig oftast i det faktum 
att investerare och samhället förväntar sig mer av revisorn än vad denne är skyldig till 
enligt lagar och regler (Carrington, 2010, s. 222). Anledningar till förväntningsgapets 
existens är många. En anledning kan vara att uppdragsgivaren, i detta fall ägarna av 
bolaget, inte har en klar bild av vad revisorn har för roll. Om rollfördelningen mellan 
revisor och klient inte varit tydlig kan även detta leda till ett förväntningsgap då 
parterna inte vet vad som förväntas av dem eller vad de kan förvänta sig av den andra 
parten. Revisorns kompetensnivå kan också ha en påverkan på ett eventuellt 
förväntningsgap. Om revisorn har låg kompetens kan detta komma att resultera i en låg 
kvalitet på det arbete som utförs och därmed ett uppkommet förväntningsgap parterna 
emellan (Cassel, 1996, s. 190, 193, 208). Revisorn själv anser att problemet med 
förväntningsgapet bottnar i det faktum att samhället har för dålig vetskap om vad en 
revisor faktiskt gör medan samhället anser att revisorns arbete borde anpassas mer efter 
vad som faktiskt förväntas av denne (Carrington, 2010, s. 222).  
 
Revisorsyrket handlar om att erbjuda sina klienter en tjänst i form av en oberoende 
kontroll av bolagets ekonomiska information. Tjänster är ofta abstrakta vilket gör att det 
är svårt att bestämma dess nytta innan klienten konsumerat densamma. På grund av 
detta, samt resonemanget ovan gällande förväntningsgapet, är det av stor vikt att 
klienten får en god uppfattning om tjänstens egenskaper innan denna konsumeras 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 57-58; Grönroos, 2008, s. 31). När en klient 
reflekterar över möjliga tjänster spelar dennes förväntningar av tjänsten en stor roll. 
Dessa grundas i klientens egna behov, vilka sedan byggs vidare av konsultens 
bemötande, tidigare erfarenheter av tjänsten samt marknadsföring av densamma 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 120). Vi kan därmed se hur viktigt det är att revisorn 
är tydlig i vad denne har för ansvar och skyldigheter och vad dennes arbete kommer att 
resultera i, annars är risken stor för skilda förväntningar mellan revisor och klient. För 
att minska förväntningsgapet är det viktigt att både revisorn och dess klient är överens 
om vad revisionsuppdraget innebär och vad som förväntas av båda parter (McEnroe & 
Martens, 2001, s. 345). Hur denna reducering ska ske har diskuterats av många. Cassel 
(1996, s. 217) anser att förväntningsgapet kan minskas genom att öka revisionens 
kvalitet samt utöka dess omfattning. Detta skulle innebära att revisorns ansvar gentemot 
klienten ökade och därmed skulle klientens förväntningar på revisorn uppfyllas i högre 
grad än förut. Han menar också att revisorn ska fokusera på användarna av 
informationen och informera dessa på ett tydligt sätt om vad revisorns faktiska roll är 
och vad revisionen innebär för båda parter. Detta resonemang stöds av McEnroe och 
Martens (2001, s. 357) som även de hävdar att lösningen på ett minskat förväntningsgap 
är genom att utbilda informationsanvändarna. Detta anser de kan göras genom att 
inkludera en förklaring till vad revisorns underskrift av den ekonomiska informationen 
innebär och vad revisorn har för skyldigheter. Ytterligare förslag till ett minskat 
förväntningsgap har getts av Koh och Woo (1998, s. 149-152). I deras studie 
resonerades det om liknande reduceringsförslag som ovan men de gav också som 
förslag att använda bättre metoder för revisionen. De ansåg att bättre revisionsmetoder 
skulle leda till revisioner av högre kvalitet vilket i sin tur skulle innebära ett minskat 
förväntningsgap. Att öka revisorns ansvar vid revisionen genom att göra denna mer 
omfattande ansåg de också skulle minska gapet då detta skulle innebära att klientens 
behov i större utsträckning skulle tillgodoses och förväntningar uppfyllas. En 
förbättring av revisorns oberoende skulle leda till en högre kvalitet på de granskade 
rapporterna och därmed ett minskat förväntningsgap.  
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4.3 Avskaffandet av revisionsplikten - vad var förväntningarna innan? 
 
Före avskaffandet av revisionsplikten var åsikterna många och blandade huruvida 
avskaffandet skulle ha en påverkan på revisionsbyråerna samt den enskilde revisorns 
arbete, positivt som negativt. Svanström och Sundgren, universitetslektor respektive 
professor i redovisning och revision på Handelshögskolan vid Umeå universitet, (2010, 
s. 50) menade att ett avskaffande av revisionsplikten skulle få till följd att det totala 
antalet revisionsuppdrag minskade. De fick medhåll från Anna-Stina Nordmark Nilsson 
och Niklas Ernback, vd på Företagarna respektive vd på redovisningsbyrån Ehg, 
(Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53) vilka menade att ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle resultera i en förlust av klienter för revisorn. Som ett resultat av 
detta klientbortfall förutspåddes ett intäktsbortfall för revisionsbyrån samt ett reducerat 
antal auktoriserade revisorer (Prop. 2009/10:204, s. 105). Andra effekter av 
avskaffandet av revisionsplikten som diskuterades var en ökad konkurrens mellan 
revisionsbyråerna och redovisningsbyråer/ekonomibyråer. För att revisorn skulle ha 
möjlighet att stå sig i denna nya konkurrenssituation krävdes att de förändrade och 
utökade sitt nuvarande tjänsteutbud. Detta för att kunna erbjuda liknande tjänster som 
sina konkurrenter, men även tjänster som deras klient var i behov av (Prop. 
2009/10:204., s. 105; Svanström, Sundgren, 2010, s. 50; Vikström & Wahlin, 2008, s. 
52-53). Steve Ribbestam (2008, s. 39), före detta auktoriserad revisor, uttalade sig även 
han före avskaffandet av revisionsplikten om huruvida denna lagändring skulle ha en 
påverkan på den enskilde revisorn och dess arbete. Han hävdade att avskaffandet skulle 
få en positiv inverkan på den enskilde revisorn då denne inte längre behövde agera både 
som rådgivare och granskare utan enbart behövde anta en av dessa roller. Detta i sin tur 
innebar en mer oberoende revisor och därmed en minskad risk för jäv. Han ansåg även 
att revisorn skulle få en möjlighet att bevara samt utveckla sin kompetens inom 
företagsrådgivning och skattefrågor i och med att tjänsteutbudet behövde förändras, 
vilket skulle gynna revisorn själv, dess firma och ekonomin i stort. Som ovanstående 
resonemang visar ansågs det att avskaffandet av revisionsplikten skulle ha en påverkan 
på revisionsbyrån och den enskilde revisorn på olika sätt, främst genom ett förändrat 
klientel och ett ändrat utbud av tjänster. Dessa två teorier behandlas närmare i de två 
nästkommande delarna av studien. 
 

4.3.1 Förändring av klientelet 
 
När bolagen möter ett frivilligt val om revision ligger ofta beslutet i att fortsätta erhålla 
denna eller inte i vilka fördelar det medför samt vilka nackdelar, det vill säga kostnader, 
som finns. Om fördelarna med revisionen överväger kostnaden ser bolaget ett 
värdeskapande med revisionen och väljer att fortsätta erhålla tjänsten. Om däremot 
kostnaden för revisionen överväger fördelarna kommer företaget att välja bort 
revisionen (Blackwell, Noland, & Winters, 1998, s. 58; Sunder, 2003, s. 13-14). 
Teorierna har varit många och blandade huruvida ett avskaffande av revisionsplikten 
skulle resultera i en förändring av revisorns klientel. I en artikel i tidningen 
Affärsvärlden (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53) uttalade sig Jan Birgersson, vd på 
revisionsbyrån Ernst & Young, om detta. Han hävdade att avskaffandet inte skulle 
resultera i någon större klientförlust, bortsett från de allra minsta bolagen som han antog 
skulle välja bort revisionen. I samma artikel påstod Nordmark Nilsson att bolagen till en 
början skulle behålla revisorn på grund av gammal vana men att de därefter skulle välja 
bort denna då de upptäckt alternativa tjänster att erhålla. 
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Olika anledningar till varför bolag som inte längre omfattas av revisionsplikten skulle 
välja en fortsatt revision har också diskuterats. Dessa diskussioner innefattar att 
reviderade rapporter ger ett ökat förtroende bland investerare, exempelvis banken när 
det gäller mindre företag, och kan vara avgörande för bolagen när de ansöker om lån 
(Blackwell et al., 1998, s. 58; Collis et al., 2004, s. 89). En annan faktor som kan 
påverka det fortsatta valet av revision är, som vi ovan nämnt, informationsasymmetrin 
mellan ägarna av bolaget och företagsledningen. För att minska denna asymmetri, och 
ge ägarna av bolaget en lika god inblick som företagsledningen, är det fördelaktigt med 
ekonomisk information som på ett oberoende sätt har granskats (Collis et al., 2004, s. 
89). Svanström och Sundgren (2010, s. 51-53) påvisade ytterligare en anledning till att 
klientelet inte skulle minska trots avskaffandet av revisionsplikten. Denna grundade sig 
i att även om bolagen valde att inte fortsätta revidera sin ekonomiska information skulle 
många av dessa behöva fortsatt ekonomisk rådgivning. Då bolaget antas ha byggt upp 
en god relation med revisorn och erhållit positiva erfarenheter från tidigare 
revisionsuppdrag skulle de välja denne som fortsatt rådgivare även efter avskaffandet. 
Då revisorn har samarbetat med bolaget tidigare antas denne också ha god kunskap om 
sin klient och därmed ha möjlighet att genomföra en rådgivning av bättre kvalitet. I och 
med denna förkunskap om bolaget antas revisorn inte behöva lägga ned lika mycket tid 
på rådgivningen, vilket torde resultera i lägre rådgivningskostnader för bolaget. Det 
tidigare samarbetet kan även ge klienten en indikation om vilken kvalitet det kan 
komma att vara på rådgivningen, varför denne skulle välja ett fortsatt samarbete med 
revisorn. 
 
Möjliga orsaker till att bolag skulle välja bort revision efter avskaffandet har även det 
diskuterats. Den främsta anledning sades vara den faktiska kostnaden för revisionen. Ett 
mindre bolag med liten omsättning är inte villig att betala vad revisionen kostar och 
skulle därmed välja bort denna (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Likaså hävdade 
Ribbestam (2008, s. 39) att revisionen inte tillför något mervärde i ett mindre bolag då 
kostnaden för revisionen i de flesta fall överstiger nyttan för densamma. Han menade 
även att mindre bolag skulle välja bort revisionen då det i de flesta fall är samma person 
som är ägare, vd och sitter i styrelsen i dessa bolag. Detta innebär ofta en god intern 
kontroll och därmed inget behov av ytterligare granskning. En ytterligare anledning till 
att ett bolag skulle välja bort revision är att de inte har som mål att växa, vilket därmed 
gör granskningen överflödig (Collis et al., 2004, s. 89, 97). Till skillnad från Svanström 
och Sundgren hävdade Niklas Ernback att revisionsbyråerna, i och med avskaffandet, 
skulle ha svårt att mäta sig med rena redovisningsbyråer när det gäller kostnaden för 
tjänsterna. Detta skulle resultera i att många klienter valde bort revisorn, vilket i sin tur 
innebär en förlust av klienter för denne (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att teorierna varit många och skilda om hur effekten av 
avskaffandet av revisionsplikten skulle visa sig. I studier som gjorts rörande 
avskaffandet av revisionsplikten i andra EU-länder har effekterna visat sig variera. Där 
har det visat sig att allt från 6 % upp till 70 % av bolagen har valt bort revisionen sedan 
den blivit frivillig, vilket gör det svårt att utifrån dessa siffror dra någon slutsats om en 
möjlig effekt i Sverige (Riksrevisionen, 2008, s. 161-172). Vi kan dock anta att 
klientelet kommer att minska vad gäller revisionsuppdragen om fördelarna med den 
erhållna tjänsten inte överväger kostnaden för densamma. 
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4.3.2 Förändring av tjänsteutbudet 
 
Avskaffandet av revisionsplikten har, som ovan nämnts, även väckt en diskussion 
huruvida detta skulle ha en inverkan på utbudet av tjänster som revisorn tillhandahåller. 
Birgersson menade att avskaffandet av revisionsplikten skulle innebära en mer 
efterfrågestyrd verksamhet, med förändrat tjänsteutbud och därmed inte resultera i 
någon större förlust av klienter (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). I propositionen 
(2009, s. 105) hävdades även att avskaffandet av revisionsplikten skulle innebära en 
ökad efterfrågan av andra typer av granskningstjänster som var anpassade efter 
klientens faktiska behov. Detta skulle då kompensera för en eventuell förlust av klienter. 
Samtidigt diskuterades i vilken utsträckning de företag som valde bort revisionen 
faktiskt skulle lägga pengarna på andra tjänster än revisionstjänster. Detta talade för 
minskade revisionsuppdrag tillsammans med oförändrad efterfrågan på andra tjänster. 
Svanström och Sundgren (2010, s. 50-51) menade att avskaffandet av revisionsplikten 
skulle innebära en möjlighet för revisorn att börja erbjuda andra tjänster än 
revisionstjänster. Som tidigare nämnts hävdade de dock att denna förändring inte skulle 
ge någon större effekt på klientelet då dessa skulle fortsätta erhålla ekonomisk 
rådgivning av den revisor som de redan hade en etablerad kontakt med. Även 
Birgersson menade att revisorn måste börja erbjuda alternativa tjänster för att ha 
möjlighet att behålla sina klienter, främst såg han ett behov av att utveckla och förbättra 
rådgivningsutbudet. Han hävdade att bolagen även fortsättningsvis skulle behöva hjälp 
med rådgivning kring ekonomiska frågor för att de själva skulle kunna fokusera på den 
grundläggande verksamheten (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). 
 
I tjänstesektorn, inom vilken revisorn verkar, är det av stor vikt att erbjuda klienten 
olika kategorier av tjänster för att på så sätt kunna skapa nytta för klienten. Främst 
erbjuds en kärntjänst, som är den centrala tjänsten i organisationen, i detta fall 
revisionen. Denna kan sedan kombineras med stöd- och bitjänster för att på så sätt skapa 
en helhetslösning för klienten (Grönroos, 2008, s. 180-181). Möjliga nya stöd- och 
bitjänster som revisorn kan komma att erbjuda är (i) olika granskningar samt (ii) andra 
relaterade tjänster. Granskningar brukar efterfrågas av mindre bolag som inte omfattas 
av revisionsplikten, till exempel på grund av att de behöver en försäkran i finanserna 
inför ett lån. Dessa granskningar är mindre långtgående än en revision och innefattar till 
stor del analytiska åtgärder och upplysningar från företagsledning och vd. Relaterade 
tjänster kan innefatta överenskomna revisionsåtgärder (agreed-upon procedures) samt 
sammanställningsuppdrag (compilations) (Eilifsen et al., 2010, s. 57, 634). Den 
förstnämnda handlar om att revisorn genomför vissa procedurer i revisionsprocessen 
som på förhand är bestämda i samråd med klienten. Dessa kan innebära att revisorn 
kontrollerar balansomslutningen för leverantörsskulder eller kundfordringar, vilka 
slutligen mynnar ut i en rapport om det faktiska resultatet (Eilifsen et al., 2010, s. 635). 
Sammanställningsuppdrag innebär istället en presentation av information. Revisorn 
använder sig här av sina redovisningskunskaper och inte revisionskunskaper för att 
samla in, klassificera och summera informationen (Eilifsen et al., 2010, s. 636). Ingen 
av dessa tjänster mynnar dock ut i någon försäkran om informationens innehåll och 
riktighet, vilket en revision gör. Trots avsaknaden av någon form av försäkran i de både 
tjänsterna kan bolagen ändå erhålla fördelar med dessa på grund av att de är 
genomförda av en professionell person med lämpliga kunskaper (Abdel-Khalik, 1993, s. 
33; Eilifsen et al., 2010, s. 634; Prop. 2009/10:204., s. 105). Dessa relaterade tjänster 
kan kopplas till FARs Förtroendehus, som diskuterades i kapitel 3. Förtroendehuset 
uppmanar till ett nytt arbetssätt för revisorn, genom att fokus ligger på att hjälpa 
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bolagen att växa genom att erbjuda dem de rätta tjänsterna. I vissa fall är inte revisionen 
det bästa valet för klienten utan det kan vara mer värdeskapande för bolaget att erhålla 
ett sammanställningsuppdrag (Halling, 2010a, s. 27). Detta behov av ett förändrat 
tjänsteutbud menas bero på att revisorn, efter avskaffandet av revisionsplikten, ska 
kunna stå sig i konkurrensen mot renodlade redovisningsbyråer (Prop. 2009/10:204., s. 
105; Svanström, Sundgren, 2010, s. 50-53). Detta innebär följaktligen att revisorn måste 
bli allt mer innovativ vad gäller sitt tjänsteutbud för att kunna tillfredsställa sina klienter 
och deras behov samt kunna stå sig gentemot sina konkurrenter på marknaden 
(Kindström, Kowalkowski, & Sandberg, 2012, s. 1). 
 
Avskaffandet av revisionsplikten skulle kunna, som ovan nämnts, resultera i en ökad 
konkurrens mellan de mindre redovisningsbyråerna och revisionsbyråerna. Detta då de 
förstnämnda får en möjlighet att konkurrera med revisionsbyråerna då de nu kommer att 
kunna erbjuda liknande tjänster som revisorerna men till en betydligt lägre kostnad 
(Prop. 2009/10:204., s. 105; Vikström & Wahlin, 2008,s. 52-53). På grund av denna nya 
konkurrenssituation har argument lagts fram huruvida klienten skulle välja revisorn som 
sin fortsatta rådgivare eller om denna skulle bytas ut mot någon annan konsult. Anna-
Stina Nordmark Nilsson menade att om bolagen enbart efterfrågar en ekonomisk 
rådgivare har det ingen större betydelse om denne är revisor eller inte, vilket skulle 
innebära att revisorn väljs bort (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Dock menade 
Svanström och Sundgren (2010, s. 52-53) att revisorn innehar en högre kompetens inom 
området, varför denne kan vara fördelaktig att välja. Det är dock oklart om revisorn har 
möjlighet att erbjuda tjänsterna till samma kostnad som andra rådgivare. De hävdade 
vidare att det inte är kostnaden för rådgivningen som är avgörande vid beslutet huruvida 
bolaget ska anlita en revisor för rådgivning eller inte. En stor del av beslutet ligger 
istället i om bolaget sedan tidigare har en etablerat kontakt med revisorn, något som 
Grönroos, professor i tjänste- och relationsbaserad marknadsföring, definierar som 
ömsesidigt beroende. Med det menas att den produkt som klienten konsumerar har valts 
genom ömsesidigt beroende genom en kombination av klientens ursprungliga tanke på 
vilken produkt som denne ska konsumera och, i det här fallet, revisorns åsikter och råd 
(Grönroos, 1998, s. 17). Svanström och Sundgren (2010, s. 51, 53) menade 
fortsättningsvis att revisorn har en god möjlighet att öka tillhandahållandet av 
rådgivning och därmed behålla sina klienter om de kan föreslå passande lösningar som 
klienten gynnas av. Revisorn måste således få ett ökat fokus på ren rådgivning för att stå 
sig gentemot sina konkurrenter. 
 
Ett sätt för revisorn att stå sig i den växande konkurrensen är ökad marknadsföring av 
sina tjänster, något som Birgersson redan börjat fokusera på (Vikström & Wahlin, 2008, 
s. 52-53). Detta behov av en ökad marknadsföring är även resultatet av en allt mer 
växande tjänstesektor som har gått från att ha utgjort 3 % av sysselsättningen år 1900 
till att idag representera 80 % av densamma (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 28; 
Grönroos, 2008, s. 15). Revisionsbyråer och konsultföretag, som verkar inom 
tjänstesektorn, karaktäriseras av fokus på möten mellan revisor/konsult och klient 
(Grönroos, 2008, s.22, 38). Inom denna bransch skapas värde genom att erbjuda tjänster 
där fokus ligger på relationer till klienten. Det talas om en tjänstedominant logik där 
tjänsten skapas tillsammans med klienten, vilket grundas på att tjänster inte kan lagras 
och klienten är därför inkluderad i produktionen av tjänsten (Grönroos, 1998, s. 11, 15-
16; Grönroos, 2008, s. 22, 38, 40, 63-64). På grund av detta blir den ena tjänsten inte 
den andra lik, det finns ingen standard för hur tjänsten kommer att te sig (Grönroos, 
2008, s. 65). Stephen L. Vargo och Robert F. Lusch (2006, s. 7, 9), båda professorer 
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inom marknadsföring, har undersökt denna tjänstedominanta logik som de menar lägger 
vikt vid kompetens och klientrelationer. De menar att det är genom utbyte av 
kompetenser samt utveckling av dessa, för att passa klientens behov, som lönsamhet 
skapas. Grönroos (2008, s. 38-40) menar att dessa typer av organisationer har en 
relationsbaserad marknadsföring där relationen till klienten är det centrala och målet är 
att skapa ett långsiktigt förhållande. För att nå denna krävs att värde skapas för klienten, 
vilket åstadkoms genom samspel och identifiering av klientens behov. Det är först när 
klienten kan se nyttan i tjänsten som värde skapas. Värdet är olika för alla klienter 
beroende på behov och klientens egna resurser (Grönroos, 1998, s. 16-17). Tidigare har 
revisorn kunnat förlita sig på sitt varumärke och redan etablerade kontakter för att 
behålla befintliga samt värva nya klienter. För att revisorn efter avskaffandet ska ha 
möjlighet att mäta sig med sina konkurrenter måste de använda sig av en kund- och 
lösningsorienterad metod för att sälja sina tjänster. Denna bygger på ett redan befintligt 
förtroende mellan revisor och klient och den kunskap som byrån redan innehar (Grahn, 
2011, s. 59).   
 

4.4 Avskaffandet av revisionsplikten - vad blev de faktiska effekterna? 
 
Då studier på de faktiska effekterna av avskaffandet av revisionsplikten på en högre 
forskningsnivå är bristfällig bygger detta teoriavsnitt på vad tidigare studentuppsatser 
kommit fram till. Det synonyma med studierna, som behandlar de faktiska effekterna av 
avskaffandet av revisionsplikten, är förändringen av klientel samt förändringen av 
tjänsteutbud för revisorn eller revisionsbyrån. Detta står även i linje med vilka 
huvudsakliga konsekvenser olika forskare och insatta personer trodde att avskaffandet 
skulle få. Den faktiska förändringen av klientel och tjänsteutbud förklaras närmare i de 
två nästkommande delarna.  
 

4.4.1 Förändring av klientelet 
 
I mars 2011 kunde en ökning av antal nyregistrerade aktiebolag ses med 96,8 % för det 
första kvartalet jämfört med samma kvartal år 2010 (Bolagsverket, 2011). Bolagsverket 
ser denna ökning som ett resultat av avskaffandet av revisionsplikten tillsammans med 
det sänkta kravet på aktiekapital. Bolagsverket kan även se att av de nyregistrerade 
aktiebolagen väljer 75 % att inte erhålla revision (Bolagsverket, 2012). Uppgifterna kan 
därmed tyda på att en förändring av klientelet borde ha uppstått för revisorn. I en studie 
av Hernetaho Hörnberg och Wiberg (2012, s. 23, 28) som genomfördes år 2011 hade de 
intervjuade revisorerna inte upplevt något märkbart klientbortfall efter avskaffandet av 
revisionsplikten. Det hade uppstått en viss förändring i klientelet, dock förekom 
oenighet huruvida detta berodde på lagändringen eller andra faktorer. Vi får även ha i 
åtanke att denna studie genomfördes strax efter avskaffandet och att det var först våren 
2011 som de flesta bolag kunde välja bort revisionen. Det i stort sätt oförändrade 
klientelet förklarar revisorerna med att de bolag som inte längre omfattas av 
revisionsplikten ändå ser en nytta med revisionen och att denna nytta överväger 
kostnaden för att erhålla densamma. Detta konstateras även i en studie av Olsson och 
Hermanson (2012, s. 35) vilka menar att de bolag som upplever att fördelarna med 
revision överväger kostnaden för densamma kommer välja att erhålla revision. Dock är 
det oftast de mindre bolagen som inte upplever dessa fördelar, vilket kan vara en 
förklaring till varför fyra andra studier konstaterar ett mindre klientbortfall för revisorn 
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där en genomgående trend kan ses angående vilka bolag som väljer bort revisionen. 
Dessa bolag är mindre, har inga lån eller anställda och har enbart en eller ett fåtal ägare. 
Dessa bolag upplever därmed inte att fördelarna med revisionen överväger kostnaden 
för densamma (Ajamlou et al., 2011, s. 37; Alstermark & Kopparmalms, 2012, s. 61; 
Erngren, Larsson, & Wahlgren, 2013, s. 16; Lindegod, 2012, s. 39). Denna effekt står i 
linje med vad förväntningarna var innan avskaffandet.  
 
De fördelar som revisionen kan medföra handlar om att bolagen vill ha en säkerhet och 
skapa en tillförlitlighet hos sina intressenter (Olsson & Hermanson, 2012, s. 35). Dock 
kommer vissa av studierna fram till att det inte enbart handlar om vilka fördelar och 
nackdelar som bolagen ser utan att klientelförändringen till stor del beror på att revisorn 
själv har avrått bolaget från att välja revision. Dessa menar att bolagen i många fall 
skulle uppleva en större nytta genom att ta hjälp av en redovisningskonsult istället för 
en revisor. Revisorn är därmed en del i klientförändringen genom att denne 
uppmärksammar klientens behov och konstaterar att revision inte alltid är den bästa 
lösningen för denne (Erngren et al., 2013, s. 16; Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 
29). En annan faktor som visar sig ha betydelse för klientförändringen är relationen 
mellan klient och revisor. I studien av Hernetaho Hörnberg och Wiberg (2012, s. 25) 
menar de intervjuade revisorerna att klienten värdesätter relationen de har till sin revisor, 
varför de väljer att behålla tjänsten. Vidare kan konstateras att en revisionsbyrå i en 
annan studie finner att anledningen till deras klientbortfall har sin grund i en sämre 
förankrad relation mellan revisor och klient (Erngren et al., 2013, s. 21). Det 
framkommer även att de intervjuade revisorerna nu anser sig behöva sälja sina tjänster i 
större omfattning än tidigare samt i större utsträckning informera sina klienter om 
vikten av revision. Revisorerna fokuserade här främst på att informera och tillfredsställa 
sina befintliga klienter (Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 29). Resultaten som 
kommer fram i studierna visar att relationen mellan klient och konsult/revisor har 
betydelse för vilken effekt lagförändringen har fått på revisorns vardag.  
 

4.4.2 Förändring av tjänsteutbudet 
 
I samma studier som nämnts ovan har även tjänsteutvecklingen för revisorsyrket 
studerats. I studierna av Hernetaho Hörnberg och Wiberg (2012, s. 24) samt Ajamlou, 
Ekberg och Gülünay (2011, s. 37) konstaterar de intervjuade revisorerna att den 
frivilliga revisionen har gjort att tjänsten fått ett större värde i och med att denna blivit 
efterfrågestyrd. I och med detta anser även vissa att tjänsteutbudet har förändrats för att 
passa efterfrågan. Detta är något som även Dan Brännström, FARs generalsekreterare, 
uttalade sig om innan avskaffandet. Han hävdade att ett avskaffande av revisionsplikten 
skulle resultera i ett minskat antal revisionsuppdrag samt en förändrad inriktning för 
revisorn då denne blir tvungen att erbjuda andra tjänster än tidigare (Halling, 2010b, s. 
20). I vilken utsträckning tjänsteutbudet har förändrats finns det dock skilda meningar 
om. En del revisorer hävdar att de förlorade revisionsuppdragen har kompenserats av en 
ökad efterfrågan och ett större utbud av andra tjänster än revisionstjänster (Hernetaho 
Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 24). Andra säger att byrån inte har utvecklat någon ny 
tjänst till följd av avskaffandet, men att de tjänster som byrån redan erbjöd har kommit 
att hamna i större fokus (Lindegod, 2012, s. 40). Vidare hävdas att marknadsföringen av 
byråns tjänster har intensifierats, främst gällande revisionstjänsterna. Detta har även 
uppmärksammats av författaren och föreläsaren Carola Forssell som märkt av ett allt 
större deltagande av revisorer och redovisningskonsulter på hennes föreläsningar vilka 
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handlar om hur dessa ska gå tillväga för att sälja sina tjänster. Hon tror att anledningen 
till detta kan ha sin grund i avskaffandet av revisionsplikten och att revisorn nu måste 
marknadsföra sina tjänster för att behålla sina klienter (Danielsson, 2011b, s. 20). Det 
påpekas även att revisorn måste arbeta intensivare för att få behålla sina minsta klienter 
genom att sätta sig in i klientens företagande och hur dennes framtid kommer att se ut, 
detta för att kunna erbjuda alternativa tjänster till revisionen (Ajamlou et al., 2011, s. 
43; Erngren et al., 2013, s. 18, 22). Genom detta har klientrelationen och identifieringen 
av klientens behov fått en allt större betydelse, något som är karakteristiskt för ett 
tjänsteföretag med en abstrakt produkt (Grönroos, 2008, s. 38, 61-65). Det framkommer 
även att vissa revisorer anser att utvecklingen av tjänsteutbudet inte har visat sig tillföra 
något till klienterna. De hävdar att bokslutsrapporterna, vilka blivit allt vanligare, inte 
innebär någon granskning och kan därför inte bidra med någon kvalitetsförsäkran 
(Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 24). Detta uttalande stämmer överens med de 
förväntningar som fanns innan avskaffandet angående tjänsteutbudet där 
sammanställningsuppdrag (compilations) samt överenskomna revisionsåtgärder 
(agreed-upon procedures) förväntades bli allt vanligare. Dessa åtgärder innefattar dock 
ingen granskande del men de skulle ändå kunna skänka nytta till bolaget genom att en 
professionell person utfört dem (Eilifsen et al., 2010, s. 66, 634-636; Halling, 2010a, s. 
27).  
 
Den expanderade efterfrågan på redovisningstjänster har även visat sig innebära en 
känsla av ökad konkurrens bland revisorerna. Denna konkurrens kommer från att 
redovisningskonsulter nu kan erbjuda samma efterfrågade tjänster som revisorn men till 
en lägre kostnad. Dock hävdas det att revisorn har en bredare kompetens och klarar 
därför av att mäta sig med redovisningskonsulterna (Alstermark & Kopparmalms, 2012, 
s. 65-66, 70). En ökad konkurrens och en ökad efterfrågan på andra tjänster än 
revisionstjänster var även en av förväntningarna som fanns innan avskaffandet 
(Kindström et al., 2012, s. 1). Tillsammans med den expanderade efterfrågan på 
redovisningstjänster upplever även vissa revisorer att efterfrågan på rådgivning har ökat 
(Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 25-26). De menar att avskaffandet av 
revisionsplikten har inneburit en tydligare gränsdragning mellan revisorn och 
rådgivaren (Erngren et al., 2013, s. 18). Denna effekt står i linje med Ribbestams (2008, 
s. 39) förväntningar innan avskaffande av revisionsplikten där han menade att revisorn 
inte längre skulle behöva agera både som konsult och granskare utan enbart kunde inta 
en av dessa roller. Avskaffandet av revisionsplikten har därmed inneburit en tydligare 
rollfördelning för revisorn. Det har även visat sig att effekterna har tett sig olika mellan 
små och stora byråer. Även marknadsföring och det förändrade tjänsteutbudet har skilt 
sig åt mellan byråerna (Ajamlou et al., 2011, s. 43; Erngren et al., 2013, s. 18, 22). Detta 
ger oss anledning att tro att även revisorn inom små jämfört med stora byråer har 
upplevt skilda effekter på grund av avskaffandet av revisionsplikten.  
 

4.5 Arbetssituationen 
 
På grund av de förväntningar som fanns innan avskaffandet av revisionsplikten och de 
visade effekterna efter om förändrat klientel och tjänsteutbud inkluderas teorier kring 
arbetssituationen ur ett tjänsteperspektiv. En förändring inom branschen kommer 
troligtvis även att påverka revisorns arbetssituation när förutsättningar och efterfrågan 
förändras. Likaså kommer revisorn att påverkas när arbetet går från att vara granskande 
till mer rådgivande varför även teorier om rollkonflikter inkluderas i detta avsnitt. En 
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organisation som innefattar ett klientrelaterat arbete skiljer sig ofta från en 
produktionsinriktad organisation då ett arbete med klienter ställer andra krav på 
medarbetarens engagemang, kompetens, förståelse och flexibilitet (Lennerlöf & 
Aronsson, 1991, s. 249). Studien har redan påpekat vikten av att fokusera på klienten 
och dess behov genom en tjänstedominant logik och relationsbaserad marknadsföring, 
något som Grönroos samt Vargo och Lusch förespråkar. Dock saknas en viktig del i 
dessa teorier, nämligen medarbetarna, vilket Brown & Bitner hävdar (Lusch & Vargo, 
2006, s. 400). För att få ett bra värdeskapande för klienten är det av vikt att 
organisationen satsar på nöjda medarbetare. För att beskriva värdeskapandeprocessen i 
ett tjänsteföretag kan modellen The service profit chain, utvecklad av Schlesinger och 
Heskett, användas (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 20; Quinlan et al., 1991, s. 149).  
 

 
Figur 1: The service profit chain 

(Quinlan et al., 1991, s. 149) 
 
Målet i denna kedja är vinstgenerering och inte klienttillfredsställelse, vilket skulle 
kunna vara logiskt i ett tjänsteföretag där fokus ligger på klienternas behov. Dock är 
klienttillfredsställelse nära relaterat till vinstgenerering varför denna ändå är av 
betydelse. Kedjan inleds med intern servicekvalitet, vilket innefattar goda processer och 
relationer inom organisationen, vilka är medarbetarnas verktyg för att skapa 
tillfredsställda klienter. Genom god intern servicekvalitet uppnår organisationen 
tillfredsställelse och lojalitet hos medarbetarna (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 20; 
Quinlan et al., 1991, s. 149). Schneider (1994, s. 64-65) fann i sin granskning av studier, 
baserade på human resource management, att arbetet att skapa tillfredsställda 
medarbetare har fått en allt större betydelse med tiden. I en annan artikel menar 
Schlesinger och Heskett (1991, s. 72) att genom goda processer genereras en hög 
tillfredsställelse hos medarbetarna. Det är sedan genom dessa lojala och kompetenta 
medarbetare som god extern servicekvalitet genereras och det är i detta stadium som 
klienttillfredsställelse och lojalitet hos densamma kommer in i bilden. Detta har sitt 
ursprung i klientens upplevda värde och kvalitet hos tjänsten, vilken har genererats av 
medarbetaren (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 20; Quinlan et al., 1991, s. 149). 
Kvalitet har enligt Thomasson (1993, s. 32-33) definierats som ett förtroende som 
klienten känner för medarbetaren, det vill säga den som tillhandahåller tjänsten. Detta 
förtroende handlar om att medarbetaren är ärlig i sitt utförande genom att hålla löften 
till klienten samt att medarbetaren besitter en förmåga att kunna lösa klientens problem 
samt har den kompetens som tjänsten kräver. Teorin kommer här tillbaka till vikten av 
att kunna identifiera klientens behov samt inneha den rätta kompetensen. Slutligen, 
genom klienttillfredsställelse och klientlojalitet genereras vinst (Echeverri & 
Edvardsson, 2002, s. 20; Quinlan et al., 1991, s. 149). Kedjan har sin grund i bolagets 
medarbetare och vi ser därför att denna kan förklara vikten av att identifiera 
arbetssituationen för revisorn när branschen går mot ett ökat fokus på klienten och 
dennes behov till följd av en förändrad efterfrågan. För att uppnå värdeskapande i ett 
tjänsteföretag måste en förståelse finnas kring tjänsteföretagets olika komponenter. 
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Dessa är bland annat organisationsstrukturen och medarbetarna, vilka diskuteras i 
nästkommande delar (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 102). 
 

4.5.1 Organisationsstrukturen 
 
Med organisationsstrukturen i ett bolag menas hur bolaget är uppbyggt och hur detta 
styrs, därmed vilken individ som gör vad. Inom organisationsstrukturen finns en 
preciserad indelning av verksamheten med roller, befogenheter och ansvarsfördelning, 
vilken skapar stabilitet i arbetet. Denna indelning ska hjälpa medarbetarna att förstå 
helheten i organisationen samt hur de individuellt ska göra för att skapa värde 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106). Genom att förstå helheten med 
organisationen kan medarbetaren identifiera det strukturmönster som återkommer inom 
organisationen. På så vis kan medarbetaren förstå hur strukturen fungerar samt hur de 
kan generera en hävstångseffekt, det vill säga hur de ska skapa värde (Senge, Cato, & 
Wiberg, 1995, s. 94-95). Om medarbetaren inte förstår helheten och 
ansvarsfördelningen kommer denne att underskatta sin förmåga att bidra till 
värdeskapande. Det är även av vikt att ge ett stort ansvar och arbetsinnebörd för att 
medarbetaren ska känna trivsel på arbetsplatsen och ett engagemang för uppgifterna 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106). Detta kan jämföras med Karasek och 
Theorells Job demand control model, vilken behandlas närmare i avsnitt 4.6, där vikten 
av kontroll och handlingsutrymme påvisas för att medarbetaren ska trivas på 
arbetsplatsen och därmed utföra ett bra arbete (Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom, & 
Theorell, 1981, s. 695). Med tydligt definierade befogenheter kan ambition och 
motivation höjas hos medarbetaren (Thomasson, 1993, s. II:82). Detta bidrar även till en 
ökad förståelse för helheten inom organisationen samt att medarbetaren får öva upp sin 
flexibilitet (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106). Enligt Grönroos (1992, s. 51) 
handlar flexibilitet om att kunna anpassa sig efter klientens behov. Något som även 
Thomasson (1993, s. 37, 50) höll med om. Att identifiera detta behov är, som ovan 
nämnts, en definition på kvalitet vilket genererar ett värdeskapande. På liknande sätt 
fungerar det om de tänkta rollerna inom byrån inte är preciserade. Medarbetaren 
kommer då att känna en större osäkerhet i sin roll och inte veta hur denne ska bidra till 
värdeskapande (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106). I och med avskaffandet av 
revisionsplikten har det tidigare i denna studie hävdats att revisorns roll kommer att gå 
från att vara granskande till att bli mer rådgivande. Utifrån resonemanget ovan kan 
utrönas att denna roll måste vara specificerad för att revisorn ska trivas med sin roll och 
bidra till värdeskapande. En längre diskussion om rollkonflikter behandlas nedan i del 
4.5.3.  
 

4.5.2 Medarbetarna 
 
Den andra delen i värdeskapandet innefattar medarbetarna, vilka spelar en central roll i 
tjänstesektorn, speciellt inom den relationsbaserade. Eftersom en tjänst är abstrakt 
bedömer klienten kvaliteten på tjänsten utifrån medarbetarens engagemang, kunskap 
och serviceinriktning. Med andra ord utvärderar klienten tjänsten, både medvetet och 
omedvetet, utifrån medarbetarens kvaliteter. På grund av denna korrelation är det viktigt 
att medarbetaren innehar den rätta kompetensen och trivs med sitt arbete (Echeverri & 
Edvardsson, 2002, s. 107-108; Schneider, 1994, s. 73). Thomasson (1993, s. II:83-II:84) 
har delat in medarbetarens kompetens i fyra olika kategorier.  
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• Den första kompetensen är baskompetensen som innefattar en allmän kompetens 

vilken alla inom en organisation besitter. Denna kan handla om organisationens 
historia, vilken målsättning och målgrupp organisationen har samt vilka tjänster 
som erbjuds. Baskompetensen bidrar till att alla medarbetare kan se helheten 
med organisationen och därmed kan bidra till värdeskapande när alla inom 
organisationen strävar åt samma håll.   

 
• Den andra kompetensen är yrkeskompetensen vilken behövs på grund av att alla 

olika yrkesgrupper inom organisationen kräver olika typer av kompetens. Denna 
kompetens består av specifika kunskaper inom ett visst yrke samt mer allmänna 
kunskaper som delas av alla yrkesgrupper.  

 
• Den tredje kompetensen är kritisk kompetens och innefattar förmågan att kunna 

hantera oväntade händelser. Främst handlar det om svårigheter i klientrelationen 
som kan vara till skada för organisationen. Den kritiska kompetensen är av vikt 
för att behålla den betydelsefulla klientrelationen.  

 
• Den fjärde och sista kompetensen är affärskompetensen vilken innefattar 

identifiering av klientens behov och förmågan att kunna se helheten kring hur 
ens egna individuella arbete skapar värde för organisationen. Denna kompetens 
innebär därmed att medarbetaren förstår klientens behov och kan sätta sig in i 
klientens situation, samtidigt som den omfattar en förståelse för organisationens 
ekonomiska position och hur medarbetarens eget arbete påverkar denna position.  

 
För att medarbetarens kunskaper ska komma fram på bästa sätt krävs även motivation 
och arbetsglädje. Betydelsefulla faktorer är arbetsinnebörd, karriärmöjlighet samt 
relationer till medarbetare och närmaste chef. Det vill säga det krävs att organisationen 
ger möjligheter och tillhandahåller de resurser som behövs för att medarbetaren ska 
kunna utveckla sin kompetens. Eftersom medarbetarens kompetens kommer att synas i 
uppträdandet gentemot klienten är det viktigt att medarbetaren har en bra arbetssituation 
och trivs med denna samt att denne erhåller de resurser som krävs för att fullfölja 
uppgifterna (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108; Schneider, 1994, s. 73; 
Thomasson, 1993, s. II:81). Det har visats att revisorn efter avskaffandet av 
revisionsplikten arbetar mer med att skapa goda relationer till sina klienter och se till 
klienternas specifika behov (Ajamlou et al., 2011, s. 43; Erngren et al., 2013, s. 18, 22). 
Denna förändring kan kopplas till att revisorn måste inneha de nödvändiga 
kompetenserna som krävs för att genomföra detta samt trivas med sitt arbete och visa 
engagemang. Detta för att tjänstens kvalitet ska uppfattas som god av klienten 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108; Schneider, 1994, s. 73). Det som kan 
utläsas från förväntningarna innan samt effekterna efter avskaffandet är att revisorn 
måste utveckla sin affärskompetens för att möta behovet att kunna se helheten hos en 
klient samt identifiera dennes behov.   
 

4.5.3 Rollkonflikter 
 
Som vi tidigare nämnt är en tydlig ansvarsfördelning och rollindelning en viktig del 
inom tjänstesektorn. I en organisation finns aktiviteter som förväntas utföras genom ett 
visst beteende, vilket innebär att medarbetaren genom sitt beteende intar en roll. För att 



!

27 
!

dessa aktiviteter ska genomföras på det sätt som är tänkt är det viktigt att kommunicera 
vilken roll medarbetaren ska anta. När denna kommunikation innebär skilda 
förväntningar uppstår rollkonflikter för medarbetaren (Bloisi, Cook, & Hunsaker, 2006, 
s. 497; Kahn, 1964, s. 15, 18-19). För att klargöra vad rollkonflikter innebär kan dessa 
delas in i fyra grupper. Definitionen av de olika rollkonflikterna kommer i huvudsak 
från Robert L. Kahn, professor i psykologi.  
 

• Den första är intersender-konflikt och uppstår när förväntningar mellan olika 
rollsättare inte överensstämmer, vilket tydligt kan visa sig när medarbetaren 
befordras till en högre position och på så vis får en annan roll men samtidigt 
förväntas tillfredsställa sina gamla kollegor på den lägre nivån (Bloisi et al., 
2006, s. 497-498; Kahn, 1964, s. 20). 
 

• Den andra är intrasender-konflikt och uppkommer när en enskild person ställer 
motsägelsefulla krav, vilket kan uppstå när ens chef ger instruktioner om att 
genomföra en aktivitet som inte stämmer överens med organisationens riktlinjer 
och allmänna lagar (Bloisi et al., 2006, s. 497; Kahn, 1964, s. 19-20). 

 
• Den tredje typen av konflikt är personrole-konflikt och uppstår när 

medarbetarens roll förutsätter en sak som inte står i linje med medarbetarens 
egna åsikter. Här handlar det om en konflikt mellan de krav som ställs och 
medarbetarens egen moral och etiska ståndpunkt (Bloisi et al., 2006, s. 498; 
Kahn, 1964, s. 20). 

 
• Den fjärde och sista konflikten är interrole-konflikt och innefattar en konflikt 

mellan medarbetarens olika roller inom dennes livssituation. Konflikten är tydlig 
när krav ställs från arbetsplatsen samtidigt som medarbetaren möter andra krav 
från exempelvis familjen (Bloisi et al., 2006, s. 498; Kahn, 1964, s. 20). 

 
I en studie av Johnson och Stinson (1975, s. 331-332) undersöktes korrelationen mellan 
bland annat personrole-konflikt, intersender-konflikt och graden av tillfredsställelse på 
arbetet. Definitionerna på de olika rollkonflikterna erhölls från Kahns studie och 
definierades därmed på samma sätt som ovan. När det gäller graden av 
arbetstillfredsställelse mättes denna på två nivåer, dels genom en övergripande 
arbetstillfredsställelse samt en inneboende arbetstillfredsställelse. Studien kom fram till 
att det fanns en negativ korrelation mellan personrole-konflikt och de båda nivåerna av 
arbetstillfredsställelse. Korrelationen betyder därmed att en ökad känsla av personrole-
konflikt leder till en minskad grad av arbetstillfredsställelse. Däremot kunde inget 
signifikant samband ses mellan intersender-konflikt och arbetstillfredsställelse.  
 
Till skillnad från rollkonflikter, vilka uppstår på grund av olika förväntningar, uppstår 
tvetydiga roller när det finns en bristande kommunikation mellan parterna, vilket 
genererar otydligt preciserade roller. I en organisation är det viktigt att tydligt klargöra 
vilka förväntningar som finns, vilket studien även tidigare betonat, för att medarbetaren 
ska känna välbefinnande och veta hur denne kan bidra till värdeskapande i 
organisationen (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106; Senge et al., 1995, s. 94-95). 
Eftersom revisorns roll antas kan ha förändrats, från granskande till rådgivande, kan vi 
anta att även konflikter kring rollen kan förändras (Ribbestam, 2008, s. 39). Det hävdas 
att revisorns roll kommer att bli tydligare, vilket i sådana fall skulle innebära att vissa 
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rollkonflikter minskas. Även tydligare förväntningar kring revisorns arbete skulle kunna 
innebära en minskad tvetydighet kring dennes roll.  
 

4.5.4 Arbetsbelastning och interpersonella konflikter 
 
För att medarbetaren ska uppleva en arbetssituation med god arbetsmiljö krävs att fem 
behov är uppfyllda, vilka presenteras nedan. Dessa behov klassas som psykosociala 
faktorer och behandlas ytterligare i avsnitt 4.6. 
 

• Det första behovet är egenkontroll i arbetet vilket innefattar att medarbetaren 
ska ha en möjlighet att kunna påverka arbetets struktur och takt. Behovet kan 
bestå av möjlighet till justeringar i arbetet och kontroll över det ekonomiska 
ansvaret, vilket kan kopplas till affärskompetensen som innebär kunskap kring 
den ekonomiska ställningen och hur medarbetarens eget arbete påverkar denna 
(Lennerlöf & Aronsson, 1991, s. 147, 150-151).  

 
• Det andra behovet är positivt arbetsledningsklimat och handlar om relationen till 

medarbetarens närmaste chef, vilket tidigare i studien har påpekats vara en 
betydande faktor för arbetsglädjen. Det är viktigt att medarbetaren kan 
kommunicera fritt med sin närmaste chef angående arbetsrelaterade frågor för 
att skapa en god arbetsmiljö (Lennerlöf & Aronsson, 1991, s. 148, 151).  

 
• Det tredje behovet är stimulans från själva arbetet vilket består av möjligheten 

att kunna nyttja sina kunskaper samt även utveckla nya. Behovet kan uppfyllas 
genom att medarbetaren får möjlighet till att själv lösa problem och ta egna 
initiativ. Medarbetaren kommer då att känna att arbetet är stimulerande och 
utmanande (Lennerlöf & Aronsson, 1991, s. 148, 151).  

 
• Det fjärde behovet är god arbetsgemenskap och innefattar en bra relation med 

arbetskamraterna. För att uppfylla behovet krävs att medarbetaren känner 
samvaro med dem den arbetar med samt erhåller det stöd och den hjälp som 
krävs i arbetet. I denna del är det viktigt med en gemensam målsättning vilken 
skapar bra kontakter mellan medarbetaren och dennes arbetskamrater (Lennerlöf 
& Aronsson, 1991, s. 148, 151).  

 
• Det femte och sista behovet är en arbetsbelastning som är “lagom” och 

innefattar ett hanterbart arbetskrav. Detta arbetskrav ska ligga på en nivå så att 
medarbetaren känner sig komfortabel samtidigt som kraven gradvis ska ökas för 
att inte skapa en understimulerad tillvaro. Med ett “lagom” arbetskrav kommer 
medarbetaren känna en större arbetstillfredsställelse (Lennerlöf & Aronsson, 
1991, s. 148, 152).  

 
Utifrån behoven kan bland annat utläsas att en för hög arbetsbelastning och en sämre 
relation till sina arbetskamrater, det vill säga interpersonella konflikter, kan innebära en 
försämrad arbetsmiljö för medarbetaren. Detta samband hävdas även i en studie av 
Jaramillo et al. (2011, s. 339, 342) som menar att en ökad arbetsbelastning innebär att 
medarbetaren upplever ett ökat krav att utföra sitt arbete, vilket kan påverka den 
upplevda stressen och arbetsglädjen. Det visas även att en ökad arbetsbelastning har en 
negativ påverkan på medarbetarens attityd och beteende. Denna ökade arbetsbelastning 
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kan upplevas när medarbetaren, under tidspress, känner att denne inte kan slutföra sitt 
arbete i tid. Studien visar även att denna känsla kan vara extra stark i en konkurrerande 
sektor.  
 
Vi har tidigare talat om en eventuellt ökad konkurrens för revisionsbyråerna efter 
avskaffandet av revisionsplikten. Detta på grund av att redovisningsbyråerna nu får en 
möjlighet att erbjuda samma tjänster till samma kvalitet som revisionsbyråerna. Detta 
då arbetet antas ha blivit mer inriktat på konsulterande uppdrag (Svanström, Sundgren, 
2010, s. 50-53; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Med den ökade konkurrensen 
skulle medarbetarna, utifrån teorin ovan, uppleva en högre grad av ökad 
arbetsbelastning vilket utmynnar i en känsla av otålighet och stress. Medarbetaren 
fokuserar då mer på sitt arbete, medan relationen till kollegor och medmänniskor 
kommer att påverkas negativt. Vi kommer här in på den andra teorin om interpersonella 
konflikters samband med arbetet. Dessa konflikter visar sig genom att samspelet med 
kollegorna är negativt laddat och påverkar därför medarbetarens känslor och 
samarbetsförmåga. I och med denna effekt av interpersonella konflikter påverkas även 
organisationens tjänster negativt. Ett samband kan även ses mellan interpersonella 
konflikter och tvetydiga roller. Om rollerna inte är preciserade och medarbetaren inte 
vet vad som förväntas av denne kan dessa konflikter uppkomma. Sambandet som kan 
ses mellan dessa faktorer, (i) stressen över den tvetydiga rollen, (ii) ökad 
arbetsbelastning samt (iii) interpersonella konflikter, är att dessa mynnar ut i en högre 
grad av stress kring den tvetydiga rollen vilken höjer graden av upplevd ökad 
arbetsbelastning. Denna leder i sin tur till ökade interpersonella konflikter (Jaramillo et 
al., 2011, s. 339, 342, 349).  
 

4.6 Den psykosociala arbetsmiljön   
 
En förändrad arbetssituation och modifierad roll för revisorn kan påverka faktorer 
såsom arbetskrav och handlingsutrymme för densamma, detta då det sker en revidering 
av arbetsuppgifter och då nya kunskaper krävs på grund av en förändrad efterfrågan 
(Ribbestam, 2008, s. 39; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Den psykosociala 
arbetsmiljön inkluderar faktorer som påverkar hur en anställd ser på sin arbetsmiljö ur 
ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Dessa faktorer kan vara den fysiska 
arbetsmiljön, den organisatoriska arbetsmiljön samt den sociala arbetsmiljön. För att 
åstadkomma och behålla en god arbetsmiljö bör organisationen främja välmående, 
arbetstillfredsställelse och utveckling (Hansson, 2008, s. 18). En modell som kan 
användas för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är Karasek och Theorells Job 
demand control model, vilken kan ses i figur 2. Denna har till syfte att visa sambandet 
mellan miljöfaktorer, sociala faktorer samt psykologiska faktorer och den individuella 
hälsan på arbetet, detta genom att jämföra nivån av psykologisk exponering, även kallat 
arbetskrav, med handlingsutrymmet (Karasek & Theorell, 1990, s. 31). I denna modell 
förutsätts att psykologisk påfrestning eller exponering inte enbart är ett resultat av 
arbetsmiljön, utan forskarna menar att denna blir påverkad av de gemensamma 
effekterna från höga arbetskrav och en låg handlingsfrihet, vilket i sin tur kan leda till 
ohälsa (Hansson, 2008, s. 18-19; Karasek, 1979, s. 287). 
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Figur 2: Job demand control model 

(Karasek et al., 1981, s. 695) 
 

• Den psykologiska exponeringen inkluderar faktorer såsom arbetets komplexitet 
och mängden arbete samt vilka krav som ställs på arbetet från interna aktörer 
såsom chefer och kollegor samt externa aktörer såsom klienter och investerare. 
Sammanfattningsvis kan faktorerna kallas arbetskrav, vilka fungerar som 
stressfaktorer i arbetet och utgör därmed grunden till stress i en arbetssituation 
(Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 287; Karasek et al., 1981, s. 694-695). 
Dessa arbetskrav kan likställas med det femte behovet för att uppnå en god 
arbetsmiljö.  

 
• Handlingsutrymmet inkluderar faktorer såsom i vilken utsträckning 

medarbetaren kan påverka sitt arbete när denne utsätts för de ovan nämnda 
arbetskraven. Mer specifikt innefattar handlingsutrymmet till vilken grad 
medarbetaren kan nyttja sina kunskaper som denne redan innehar samt hur väl 
det finns utrymme för att utveckla nya kunskaper. Handlingsutrymmet kan även 
representera de begränsningar som finns för att använda sig av den bäst lämpade 
åtgärden i en arbetssituation (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 287; 
Karasek et al., 1981, s. 695). Handlingsutrymmet kan därmed likställas med det 
tredje behovet för att uppnå en god arbetsmiljö. 

 
Dessa två faktorer ger upphov till olika grad av arbetsbelastning, konflikter eller 
stressfaktorer vilka kan ha en positiv eller negativ påverkan på individen (Karasek, 1979, 
s. 287). Ett högt arbetskrav kombinerat med en hög nivå av handlingsutrymme 
utmynnar i ett aktivt handlande, vilket innebär att nya handlingsmönster för arbete och 
privatliv utvecklas. Om arbetskravet däremot är lågt samtidigt som handlingsutrymmet 
är lågt kan prestationen hämmas vilket resulterar i ett passivt handlande, det vill säga 
den allmänna aktiviteten och förmågan till problemlösning försämras. Modellen visar 
även att arbetsbelastningen är som högst när arbetskravet är högt i kombination med en 
låg nivå av handlingsutrymme. Medarbetaren kan då inte använda sig av sina kunskaper 
och har heller inte möjlighet att utvecklas när kraven, mängden och komplexiteten i 
arbetet är för högt. Vidare är arbetsbelastningen som lägst när medarbetaren möter låga 
arbetskrav med en hög nivå av handlingsutrymme (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, 
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s. 288; Karasek et al., 1981, s. 695; Karasek & Theorell, 1990, s. 33). När det gäller 
skillnader mellan kvinnor och män visar Karasek och Theorells forskning att kvinnor 
vanligtvis har mindre kontroll över sin arbetssituation, det vill säga sämre 
handlingsutrymme, jämfört med männen. Dock kan de se att arbetskravet är högre för 
kvinnor än för män (Karasek & Theorell, 1990, s. 44-45). En faktor som kan ifrågasätta 
Karasek och Theorells Job demand control model är dock att möjligheten att utveckla 
sin kompetens inte alltid upplevs som stimulerande och positivt för alla individer. Detta 
då vissa individer kan uppleva en möjlighet till kompetensutveckling som ett krav, en 
stressfaktor och/eller belastning och därmed inte alls se detta som något positivt eller 
stimulerande (Oxenstierna, 2008, s. 20). Vi finner att modellen i hög grad kan beskriva 
revisorns arbetsbelastning på ett tydligt sätt, men vi väljer ändå att inkludera en 
reviderad modell som presenteras nedan. Dock kommer det bristande begreppet tas i 
beaktning i analysen. 
 
Johnson och Hall (1988, s. 1336) genomförde en liknande studie som Karasek och 
Theorell, med syftet att undersöka förhållandet mellan den psykosociala arbetsmiljön 
och hjärtsjukdomar. Forskarna hävdade att Karasek och Theorells modell inte 
inkluderade alla psykologiska arbetsegenskaper av betydelse, varför de valde att 
utveckla modellen till att innefatta ytterligare en faktor, nämligen arbetsrelaterat socialt 
stöd, vilket gav modellen sitt nya namn Job demand control support model, se figur 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Job demand control support model 

(Johnson & Hall, 1988, s. 1336) 
 
Med socialt stöd menas att den anställde har en god sammanhållning med sina 
medarbetare och överordnade, både på och utanför arbetet, samt att denne kommer bra 
överens med dessa (Johnson & Hall, 1988, s. 1337). I modellen definieras ett högt 
socialt stöd med att medarbetaren ingår i ett kollektiv medan lågt socialt stöd definieras 
som att medarbetaren är isolerad, det vill säga arbetar ensam. Johnson och Hall visar i 
sin studie att arbetsrelaterat socialt stöd har en inverkan på en medarbetares 
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arbetsbelastning på så vis att medarbetare med ett lågt socialt stöd känner av en högre 
arbetsbelastning. De kan även se att kvinnor, jämfört med män, tenderar att värdesätta 
socialt stöd i högre grad än nivån av handlingsutrymmet för att uppnå en god hälsa på 
arbetet. Modellens svaghet är att mätningen av socialt stöd inte visar om stödet 
medarbetaren får från arbetet har en positiv eller negativ påverkan. Dock hävdar 
Johnson och Hall att andra studier med mer detaljerade begreppsmätningar kommit 
fram till att socialt samspel med kollegor har en positiv inverkan på arbetssituationen 
(Johnson & Hall, 1988, s. 1336-1337, 1341). 
 
Doef och Maes (1999, s. 107) genomförde en studie för att testa Karasek och Theorells 
Job demand control model samt Johnson och Halls Job demand control support model. 
De kom i denna studie fram till att en högre grad av arbetsbelastning generellt sett leder 
till ett lägre psykologiskt välmående, en lägre grad av arbetsglädje, en högre grad av 
utbrändhet samt en högre grad av jobbrelaterad psykisk påfrestning. De visade även att 
män och kvinnor påverkas olika mycket av hög arbetsbelastning. Ett test som 
genomfördes enbart på kvinnor visade inget samband mellan hög arbetsbelastning och 
allmänt välmående. Ett liknande test på män visade dock att en högre arbetsbelastning 
tenderade att resultera i ett allmänt och jobbrelaterat välmående. Detta resultat ansågs 
dock kunna vara ett resultat av andra faktorer såsom hur mycket den anställde arbetar, 
det vill säga heltid eller halvtid samt hur denne värderar sitt arbete i förhållande till sitt 
privatliv. Doef och Maes hävdar även att en individs personlighet är avgörande när det 
kommer till om denne har nytta av ett arbete med en hög arbetsbelastning. Detta skulle 
innebära att en god överensstämmelse mellan personlighet och arbetsmiljö ger en 
positiv effekt, medan en dålig överensstämmelse mellan dessa faktorer resulterar i en 
negativ effekt. Detta innebär att en hög eller låg grad av handlingsutrymme är 
fördelaktigt endast för vissa typer av individer (Doef & Maes, 1999, s. 107-108). 
Karasek och Theorell anser att arbetsbelastning är det centrala när det kommer till 
arbetsefterfrågan. Doef och Maes hävdar dock att detta resonemang inte är applicerbart 
på alla typer av yrkesgrupper. Beroende på vilket yrke individen har kan denne behöva 
olika mycket handlingsutrymme och socialt stöd för att hantera sina arbetskrav. De 
anser vidare att en undersökning av arbetskrav, handlingsutrymme och socialt stöd på 
en yrkesspecifik nivå skulle hjälpa till att förklara Job demand control support model 
ytterligare. Doef och Maes menar slutligen att det är lätt att säga vilka arbetsvillkor som 
har en negativ effekt på välmående och hälsa, det är däremot svårt att säga om 
förändringar i dessa arbetsvillkor väsentligen förbättrar de anställdas hälsa och 
välmående (Doef & Maes, 1999, s. 109-110). Doef och Maes studie visar därmed att 
fler faktorer kan ligga bakom medarbetarens välmående på arbetsplatsen och därmed att 
de tre inkluderade faktorerna inte till fullo kan förklara medarbetarens upplevda 
arbetsbelastning. I denna studie används de båda modellerna för att kartlägga var i 
respektive modell som revisorn anser sig befinna sig. Detta för att vi ska kunna uttala 
oss om hur situationen ser ut idag och om denna har förändrats. Med anledning av att vi 
inte ska inkludera några ytterligare faktorer, såsom välmående och hälsa, i analysen av 
modellerna anser vi det motiverat att använda dessa modeller trots de rådande bristerna.  
 

4.7 Sammanfattning 
 
I kapitel 4 har vi behandlat de teorier vilka studien bygger på och därmed de teorier vi 
kommer att utgå från i analysen. I den första delen behandlades agentteorin, det vill 
säga när ägarna av ett bolag (principalen) och förvaltarna av samma bolag (agenten) är 
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olika individer (Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Sunder, 2003, s. 2). Problem mellan 
dessa parter kan uppstå då företagsledningen i många fall har en bättre inblick i bolagets 
ekonomiska situation än ägarna (Collis et al., 2004, s. 89; Eilifsen et al., 2010, s. 6). 
Denna informationsasymmetri kan vidare skapa problem och intressekonflikter om 
ägare och företagsledning har olika incitament och mål med bolaget och 
företagsledningen styr bolaget åt det håll som bäst gynnar dem själva och inte bolaget 
(Eilifsen et al., 2010, s. 6; Francis & Wilson, 1988, s. 666; Jensen & Meckling, 1976, s. 
308). Detta skapar ett behov av att en opartisk tredje part, revisorn, kommer in i bolaget 
och kontrollerar företagsledningens arbete och ser så att inga manipulationer skett med 
den ekonomiska informationen (Abdel-Khalik, 1993, s. 31; Collis et al., 2004, s. 89; 
Eilifsen et al., 2010, s. 6-7; Haw et al., 2008, s. 64). Behovet av en revisor kan skilja sig 
åt mellan större och mindre bolag, detta då ägare och företagsledning ofta är densamma 
i mindre bolag. Ju större bolag med komplexa processer, desto större är efterfrågan på 
revision i bolaget (Abdel-Khalik, 1993, s. 32). Agentteorin ger oss en grundläggande 
och tydlig förklaring till varför revisorn och dess arbete behövs, men påvisar skillnaden 
av revisorns betydelse mellan stora publika bolag och mindre privata bolag. Detta kan 
ha betydelse för hur revisorns vardag har förändrats sedan avskaffandet av 
revisionsplikten. Hur många mindre bolag som fortsätter att revideras påverkar med all 
sannolikhet hur revisorns arbete utvecklas.  
 
Därefter behandlades teorin om förväntningsgapet, vilket kan uppstå om det existerar 
skilda förväntningar mellan revisor och klient gällande revisorns skyldigheter vid en 
revision (Cassel, 2011, s. 189; McEnroe & Martens, 2001, s. 345-346). Detta gap yttrar 
sig oftast i det faktum att tredje part, användare av den ekonomiska informationen 
förväntar sig mer av revisorn och dess arbete än vad denne är skyldig till enligt lagar 
och regler. Detta gap kan uppstå på många olika sätt, det kan exempelvis bero på 
revisorns kompetensnivå. Om revisorn innehar en låg kompetens kan det resultera i en 
dåligt genomförd revision och därmed ett uppkommet förväntningsgap (Cassel, 1996, s. 
190, 193, 208). Revisorn själv anser dock att det största problemet är att samhället har 
för dålig vetskap kring revisorn och dess arbete och därför förväntar sig mer än skäligt 
(Carrington, 2010, s. 222). För att möjliggöra en reducering av detta gap krävs det att 
revisor och klient är överens om vad som ska göras och vad som förväntas av båda 
parter under samarbetet (McEnroe & Martens, 2001, s. 345). Revisorn bör i möjligaste 
mån informera klienten om vad dennes roll är och vad revisionen kommer att innebära 
för båda parter (Cassel, 1996, s. 217). Avskaffandet av revisionsplikten innebär nya 
förutsättningar för revisorn, detta då dennes tjänster antas bli allt mer efterfrågestyrda 
(Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Detta innebär att betydelsen av likvärdiga 
förväntningar och krav på samarbetet mellan revisor och klient kommer att öka. När 
klienterna möter ett frivilligt val angående revision måste revisorn tydliggöra vad 
tjänsten innebär och även identifiera och erbjuda andra tjänster för att uppnå en god 
kvalitet på den tillhandahållna tjänsten.  
 
Efter dessa två mer allmänna teoridelar presenterades de förväntningar som fanns innan 
avskaffandet av revisionsplikten. Förväntningarna rörde främst ett förändrat klientel 
samt ett utökat tjänsteutbud. Svanström och Sundgren (2010, s. 50-53) menade att 
klientelet inte skulle påverkas nämnvärt, detta då de klienter som väljer bort revision 
fortfarande kommer att vara i behov av ekonomisk rådgivning, revisionsuppdragen 
antogs däremot minska. Om klient och revisor byggt upp en god relation sedan tidigare 
tenderar även detta att resultera i ett fortsatt samarbete efter avskaffandet av 
revisionsplikten. Även Ribbestam och Ernback hävdade att revisionsuppdragen skulle 
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minska om revisionen blev för kostsam och därmed inte gynnade bolaget i tillräcklig 
utsträckning (Ribbestam, 2008, s. 39; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Att 
klientelet skulle förbli oförändrat men förflyttad till en annan del av revisionsbyrån har 
motiverats med att utbudet av tjänster skulle bli mer efterfrågestyrt efter avskaffandet 
och därmed skulle klienterna fortsätta samarbetet med revisorn och erhålla andra typer 
av granskningstjänster (Prop. 2009/10:204, s. 105; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). 
På grund av den förutspådda ökade konkurrensen, till följd av avskaffandet, ansågs även 
behovet av marknadsföring av revisorn och dennes tjänster att öka (Vikström & Wahlin, 
2008, s. 52-53).  
 
Därefter redogjordes för de faktiska effekterna efter avskaffandet av revisionsplikten. I 
två studier konstaterades att det inte skett någon större förändring av klientelet, detta då 
bolagen ser en fortsatt nytta med revisionen och därför väljer att behålla denna 
(Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 23, 28; Olsson & Hermanson, 2012, s. 35). 
Det har även visats att relationen till revisorn har varit viktig vid beslutet om fortsatt 
revision eller inte. I många fall har det också konstaterats att revisorn har avrått sina 
klienter från att fortsätta erhålla revision, detta då denna anser att det inte är det bästa 
för klienten. En annan effekt som märkts efter avskaffandet är att revisorn i större 
utsträckning än tidigare informerar sina befintliga klienter om vikten av att erhålla 
revision (Erngren et al., 2013, s.16, 21; Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 25, 29). 
Studier har även visat att det blivit en ökad efterfrågan och därmed ett förändrat utbud 
av andra typer av tjänster än revisionstjänster, något som det spekulerades i redan innan 
avskaffandet. Bland annat har en ökad efterfrågan på rådgivning uppmärksammats 
(Ajamlou et al., 2011, s. 37; Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 24-26). Det har 
även märkts en ökad marknadsföring av revisionstjänsterna, vilket antas vara av vikt för 
att revisorerna ska kunna behålla sina klienter (Danielsson, 2011b, s. 20). Det har också 
blivit allt större fokus på klienten och dennes behov, detta för att kunna erbjuda 
alternativa tjänster i ett försök att behålla de minsta klienterna (Ajamlou et al., 2011, s. 
43; Erngren et al., 2013, s. 18, 22). Efter avskaffandet har revisorerna även märkt en 
ökad konkurrens vad gäller redovisningstjänsterna, detta då de erbjuder samma typer av 
tjänster som renodlade redovisningsbyråer (Alstermark & Kopparmalms, 2012, s. 65-66, 
70). Något som också visat sig bekräfta en av förväntningarna som fanns innan 
avskaffandet är det faktum att revisorns roll antas ha blivit tydligare. Detta då det blivit 
en tydligare åtskillnad mellan revisorn och rådgivaren. Slutligen har man sett att 
avskaffandet påverkat små och stora revisionsbyråer på olika sätt, varför vi får 
anledning att tro att så även är fallet för revisorn på de olika byråerna (Ajamlou et al., 
2011, s. 43; Erngren et al., 2013, s. 18, 22).  
 
Efter dessa teoridelar gick vi vidare till att behandla revisorns arbetssituation och hur 
denna kan ha kommit att förändras på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Från 
detta kan konstateras att arbeten inom tjänstesektorn ställer högre krav på 
medarbetarens kompetens, jämfört med ett produktionsinriktat arbete (Lennerlöf & 
Aronsson, 1991, s. 249). Det har även visat sig viktigt att fokusera på medarbetarna, då 
tillfredsställda och kompetenta medarbetare genererar tillfredsställda och lojala klienter 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 20; Quinlan et al., 1991, s. 149). För att få nöjda 
medarbetare är det av stor vikt att dessa har en god förståelse för sitt arbete, vilken roll 
de innehar samt är väl medvetna om hur organisationen är uppbyggd. Detta för att de 
ska veta hur de själva ska kunna bidra till bolaget och dess värdeskapande på bästa sätt 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 105-106; Senge et al., 1995, s. 94-95). För att 
ytterliga öka medarbetarnas motivation och ambition bör det vara tydligt bestämda 
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befogenheter på arbetsplatsen (Thomasson, 1993, s. II:82). Då erhållna tjänster bedöms 
utifrån medarbetaren och dennes kvaliteter är det också viktigt att revisorn innehar den 
rätta kompetensen för sitt arbete (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108; Schneider, 
1994, s. 73). Enligt Thomasson (1993, s. II:83-II:84) bör en medarbetare inneha fyra 
olika kompetenser, baskompetens, yrkeskompetens, kritisk kompetens samt 
affärskompetens, där den sistnämnda är av största vikt för revisorn. För att dessa 
kunskaper ska yttra sig på rätt sätt är det viktigt att medarbetaren känner motivation och 
arbetsglädje, det vill säga känner en arbetsinnebörd, har karriärmöjligheter samt har 
goda relationer med medarbetare och chef. Detta i sin tur ger en positiv effekt på 
klienten (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108; Schneider, 1994, s. 73; 
Thomasson, 1993, s. II:81). Det har, som tidigare sagts, även visat sig viktigt med en 
tydlig ansvarsfördelning och rollindelning på arbetet, detta för att på bästa sätt undvika 
möjliga rollkonflikter som annars kan uppstå (Bloisi et al., 2006, s. 497; Kahn, 1964, s. 
15, 18-19). Stress över en oklar arbetsroll kan leda till en ökad arbetsbelastning, vilket i 
sin tur kan leda till interpersonella konflikter som ännu en gång kan resultera i en ökad 
stress över en oklar arbetsroll (Jaramillo et al., 2011, s. 339, 342, 349).  
 
Resonemanget leder oss vidare till nästa teoridel nämligen en individs psykosociala 
faktorer, främst arbetskrav och handlingsutrymme, vilka kan komma att påverkas av en 
förändrad arbetssituation och arbetsroll för revisorn (Prop. 2009/10:204, s. 105; 
Ribbestam, 2008, s. 39; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Två modeller har 
utvecklats för att förklara hur dessa faktorer korrelerar, nämligen Job demand control 
model, vilken visar sambandet mellan arbetskrav och handlingsutrymme, samt Job 
demand control support model, vilken inkluderar samma faktorer som ovan men även 
socialt stöd (Johnson & Hall, 1988, s. 1336; Karasek & Theorell, 1990, s. 31). Dessa 
ovanstående faktorer kan i kombination innebära en ökad känsla av arbetsbelastning, 
konflikter eller stress. Det har exempelvis visats att ett högt arbetskrav i kombination 
med hög nivå av handlingsutrymme innebär ett aktivt handlade från individen och vice 
versa (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 287-288; Karasek et al., 1981, s. 695; 
Karasek & Theorell, 1990, s. 33). 
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5 Praktisk metod 
 
I detta kapitel presenteras hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning. 
Betydande siffror för undersökningen är att den webbaserade enkäten skickades ut till 
3 507 kvalificerade revisorer, vilken genererade en svarsfrekvens på 22,7 %. På grund 
av denna låga svarsfrekvens har vi även inkluderat en bortfallsanalys i detta kapitel. 

 

5.1 Metodval och forskningsdesign 
 
Denna studie bygger på en kvantitativ metod med fokus på att testa de teorier som 
presenterats i föregående kapitel. Detta genomförs genom att samla in data med hjälp av 
en webbaserad enkät som skickas ut till 3 507 kvalificerade revisorer, det vill säga 
auktoriserade eller godkända, spridda över hela Sverige. 
 

5.1.1 Faktorer som påverkade valet av metod 
 
Valet av metod grundar sig på det faktum att tidigare studier som behandlat effekter av 
avskaffandet av revisionsplikten har gjort detta genom en kvalitativ metod. Genom den 
kvalitativa metoden har dessa studier genererat teorier kring vilka effekter som 
uppkommit efter avskaffandet. Dessa teorier kan sedan testas genom en kvantitativ 
metod, vilket denna studie har till syfte att göra (Bryman & Nilsson, 2011, s. 40). Då 
studien antar en objektiv syn på verkligheten vilket innebär att vi antar en oberoende 
ställning och tolkar insamlad data objektivt, är en kvantitativ metod bäst lämpad för 
genomförandet av studien (Bryman & Nilsson, 2011, s. 36, 40). Detta eftersom en 
kvantitativ metod, i större utsträckning än en kvalitativ metod, följer ett systematiskt 
tillvägagångssätt varför det är lättare att uppnå en objektiv inställning (Creswell, 2003, s. 
22-23). Genom att studien antar en positivistisk ståndpunkt, vilken säger att forskning 
ska pröva teorier genom en objektiv undersökning, är den kvantitativa metoden bäst 
lämpad då det är just detta som metoden åstadkommer (Bryman & Nilsson, 2011, s. 36, 
40). Genom att vi gör åtskillnad mellan fakta och våra egna värderingar samt att vi 
håller en distans till respondenterna genom vår forskningsdesign kan vi åstadkomma en 
objektiv ståndpunkt studien igenom. Vi har för avsikt att inte blanda in våra egna 
värderingar i studien för att på så vis få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. 
Med en kvalitativ metod kan värderingarna lätt påverka studien (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 43-44). Detta då man exempelvis som intervjuperson kan komma att ställa 
frågor samt följdfrågor på ett sätt som kan komma att påverka den som blir intervjuad. 
Även analysen kan komma att påverkas genom att svaren vinklas på ett sätt som man 

Inledning 
Veten-

skapliga 
utgångs-
punkter 

Allmänt om 
revision 

Teoretiska 
utgångs-
punkter 

Praktisk 
metod 

Resultat!
och!

Analys 
Slutsats 



!

37 
!

själv tycker är lämpligt. På grund av detta kan en kvantitativ metod hjälpa oss att inte 
blanda in våra egna värderingar. Denna metod minskar även risken för att vår 
förförståelse påverkar resultatet. Den kvantitativa metoden är bäst lämpad sett utifrån 
studiens syfte. Valet av metod och studiens problem är nära sammankopplat på så vis att 
vad vi vill undersöka kommer bäst till uttryck genom en viss metod. Då syftet med 
studien är att kartlägga nuvarande situation samt eventuella förändringar och sedan 
generalisera resultatet till hela populationen väljer vi att använda oss av en kvantitativ 
metod, vilken lämpar sig bäst för detta (Bryman & Nilsson, 2011, s. 45; Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 13). En kvalitativ studie kan i större utsträckning ge en bättre 
uppfattning och därmed en klarare bild av det man undersöker (Holme et al., 1997, s. 
80; Wallén, 1996, s. 71). Då vi inte har för avsikt att skapa en förståelse för revisorns 
vardag och en eventuell förändring i denna utan istället vill rikta uppmärksamheten mot 
hur det ser ut för populationen, passar dock den kvantitativa metoden bättre.  
 
Med tanke på att vi vill undersöka revisorns nuvarande situation samt förändringar i 
dennes vardag hade en jämförande design varit den bäst lämpade metoden, vilket vi 
även nämnde i inledningen av studien. Denna hade inneburit att vi genomfört identiska 
studier före och efter avskaffandet för att på så vis se om någon förändring skett 
(Ejvegård, 2003, s. 41). Dock har en sådan studie inte genomförts varför vi valde den 
bäst lämpade metoden utifrån de förutsättningar vi hade. Valet av metod grundar sig 
även på att tidigare studier inom ämnet tillämpat en kvantitativ metod. Tobias 
Svanström (2008, s. 10, 97) har i sin avhandling, rörande efterfrågan på en 
revisionsbyrås revisionstjänster samt redovisningstjänster, använt sig av en kvantitativ 
metod på grund av att generaliserbarheten är av större betydelse inom detta område för 
att identifiera betydelsefulla faktorer. Även Collis et al. (2004, s. 87), vilka undersöker 
efterfrågan på revision i små företag, använder sig av en kvantitativ metod. Därav finner 
vi starka argument för att även vi kan använda oss av den kvantitativa metoden.  
 

5.1.2 Enkätstudie som forskningsdesign  
 
Data samlas in med hjälp av en webbaserad enkät som skickas ut via e-post med hjälp 
av webbundersökningsverktyget Limesurvey. Valet av forskningsdesign grundar sig på 
att studien genomförs med en kvantitativ metod vilket gör att designen lämpar sig för 
studiens ändamål. Genom att vi, på ett objektivt sätt, vill undersöka revisorns vardag 
och förändringar i denna på grund av avskaffandet av revisionsplikten och därefter 
generalisera resultatet till hela populationen är det lämpligt att genomföra denna studie 
med en enkät (Bryman & Nilsson, 2011, s. 84-85; Creswell, 2003, s. 154). Även här har 
vi undersökt vilken forskningsdesign andra studier inom området använt sig av. 
Svanström (2008, s. 97-98) argumenterar i sin avhandling för att en enkätstudie kan, på 
ett bättre sätt än exempelvis intervjuer, ge en bredare undersökning där betydelsefulla 
faktorer kan kartläggas. Han hävdar också att en enkät kan fånga respondenternas 
attityder på ett bättre sätt. Även Collis et al. (2004, s. 91) använder sig av enkäter för att 
undersöka efterfrågan av revision i små företag. Vårt val av metod är därmed inte enbart 
beskriven i metodlitteratur utan även ett normalt förekommande tillvägagångssätt i 
liknande studier varför vi finner det försvarbart att använda oss av en enkätstudie.  
 
Vidare bestod vårt val av forskningsdesign av två alternativ, enkätstudie eller 
strukturerade intervjuer. De fördelar som finns med en enkätstudie jämfört med 
strukturerade intervjuer anser vi överväger de nackdelar som finns med densamma. 
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Genom en webbaserad enkätstudie kan vi snabbt och billigt komma i kontakt med våra 
utvalda respondenter (Ejvegård, 2003, s. 53). Vi riskerar heller inte att drabbas av någon 
intervjuareffekt som kan uppkomma om vi som intervjuare påverkar svaren och 
tolkningarna genom exempelvis våra värderingar (Bryman & Nilsson, 2011, s. 229; 
Ejvegård, 2003, s. 52). Då vi antar en objektiv verklighetssyn är en enkätstudie att 
föredra eftersom vi lättare kan förhålla oss objektiva då svaren behandlas lika genom en 
systematisk analys oberoende av vem som genomför denna analys (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 36). Vid en enkätstudie påverkas inte respondentens svar av vem som ställer 
frågorna eller hur god kunskap intervjuaren har inom ämnet, vilket kan innebära 
problem vid kvalitativa metoder (Holme et al., 1997, s. 80-81). En fördel med just 
webbenkäter är att denna kan generera värdefull information då svaren kan komma från 
spridda geografiska områden. Det faktum att respondenten kan vara anonym är även det 
positivt då det möjliggör trovärdiga svar. Detta ser vi som positivt för vår egen del med 
tanke på att vår enkät innehåller ett stort antal värderingsfrågor (Collis et al., 2004, s. 
91).  
 
De nackdelar som finns med en enkätstudie jämfört med strukturerade intervjuer är att 
vi inte kan besvara frågor som respondenten har angående enkäten. Denna nackdel 
kompenserar vi med tydliga instruktioner för hur vi avser att frågorna ska besvaras samt 
att vi bifogar studiens syfte för att klargöra förståelsen för de inkluderade frågorna. 
Detta görs även för att tydliggöra frågornas betydelse så att vissa frågor inte ska 
uppfattas som oväsentliga (Bryman & Nilsson, 2011, s. 229; Olsson & Sörensen, 2007, 
s. 55-56). Har respondenterna ändå frågor angående enkäten kan de nå oss på våra 
bifogade kontaktuppgifter. En annan nackdel med en enkätstudie är att vi inte kan få 
fördjupade svar från respondenterna, vilket Öhman (2007, s. 49) uppmärksammade i sin 
studie rörande vilken uppfattning bolagens intressenter har om revision. Därför valde 
han i sin studie att genomföra en form av intervjuer för att undvika problemet, vilket 
han även gjort i en tidigare studie (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006, s. 95; 
Öhman, 2007, s. 50). Vi valde att möta detta problem genom att inkludera ett antal 
öppna frågor där respondenten fritt kan besvara frågan. Detta för att få en fördjupad bild 
av deras uppfattning rörande vardagen efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Ytterligare en nackdel med enkätstudie är att respondenten besvarar frågorna på egen 
hand, jämfört med en intervju då intervjuare och respondent får en personlig kontakt 
och följdfrågor kan ställas (Holme et al., 1997, s. 173). Vi riskerar även ett större 
bortfall då respondenterna på ett enkelt sätt kan välja att inte delta i enkäten (Öhman, 
2007, s. 50). Risken med en låg svarsfrekvens diskuteras av Wallace och Mellor (1988, 
s. 131-132) som hävdade att denna risk baseras på det faktum att webbenkäter blir mer 
och mer vanligt förekommande. Detta kan resultera i att respondenten väljer att avböja 
från deltagande på grund av det stora trycket, något som även vi märkt av i de mailsvar 
vi erhållit från våra respondenter. Det faktum att respondenten kan avböja att svara på 
grund av arbetsbördan, längden på enkäten eller känsliga frågor såsom värderingar och 
åsikter kan även det orsaka en låg svarsfrekvens. Den låga svarsfrekvensen kan sedan 
bli problematisk vid en generalisering då denna inte kan göras trovärdig (Collis et al., 
2004, s. 91). För att minska risken för bortfall och därmed öka möjligheten för 
generalisering skickas påminnelser ut till de respondenter som inte svarar på enkäten. 
Den möjliga risken för en låg svarsfrekvens möter vi också genom att utföra en 
bortfallsanalys, vilken presenteras vidare i avsnitt 5.5. En fördel med att tillämpa en 
kvantitativ metod är dock, som ovan nämnts, att resultatet från studien kan generaliseras 
till hela populationen. Vid intervjuer erhålls information från så pass få individer att en 
generalisering inte är möjlig (Holme et al., 1997, s. 80-81). Då vi har till syfte att 
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generalisera resultatet och därmed uttala oss om hur hela populationen ser ut är en 
enkätstudie det bäst lämpade valet.   

 
5.1.3 Population och urval 
 
Den population som studien har till syfte att generalisera resultatet till är samtliga 
auktoriserade revisorer i Sverige vilka var auktoriserade innan avskaffandet av 
revisionsplikten samt har arbetat på samma byrå under hela perioden. Denna population 
valdes då vi vill veta hur revisorns vardag har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten och inte ta hänsyn till andra möjliga faktorer som kan ha påverkat 
situationen. För att eliminera risken för förändringar i vardagen på grund av att revisorn 
exempelvis blivit befordrad väljer vi att enbart undersöka auktoriserade revisorer. Vi 
inkluderar även en fråga i enkäten där revisorn får ange när denne blev auktoriserad, 
detta för att försäkra oss om att denne var auktoriserad redan innan avskaffandet och 
därmed har en praktisk möjlighet att jämföra sin vardagssituation före och efter 
avskaffandet. För att ytterligare försäkra oss om att yttre faktorer inte påverkar 
respondenternas svar frågar vi också hur länge de arbetat på sin nuvarande byrå, detta 
för att vi ska vara säkra på att ett eventuellt byte av byrå inte har påverkat revisorns 
vardag. Detta görs för att få en så homogen grupp som möjligt och därmed en mer 
fokuserad analys. Från Revisorsnämnden erhöll vi en e-postlista med Sveriges 
kvalificerade revisorer, det vill säga godkända och auktoriserade. Listan innehåller 
information om 3 844 kvalificerade revisorer där 3 507 stycken hade giltiga e-
postadresser. Denna lista uppdateras regelbundet genom införande av examinerade 
revisorer samt att revisorerna rapporterar in om de inte längre är verksamma som 
revisor. Enligt Revisorsnämnden ska denna lista inkludera samtliga kvalificerade 
revisorer i Sverige vilket gör att listan representerar studiens population samt urval 
(Revisorsnämnden, 2013). Ett alternativ hade varit att genomföra ett obundet 
slumpmässigt urval där alla enheter i populationen har samma chans att komma med i 
urvalet (Holme et al., 1997, s. 184). Detta skulle vi kunna göra genom att 
sifferbestämma alla revisorer på listan och sedan med hjälp av en slumptalstabell välja 
ut det antal revisorer vi vill studera (Creswell, 2003, s. 157). På så vis skulle vi minska 
risken för skevheter samt mänskliga fel och därmed bevara vår objektivitet (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 183). Att inkludera hela populationen ökar dock studiens tillförlitlighet 
och risken för skevheter och mänskliga fel minskar ytterligare (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 70). Då studien genomförs via en webbaserad enkät där utskicken administreras 
snabbt finner vi inga argument för att vi inte skulle inkludera hela populationen. På 
grund av detta blir vår empiriska population densamma som hela populationen och vi 
genomför därmed en totalundersökning (Holme et al., 1997, s. 181). Detta val baseras 
även på att svarsfrekvensen kan komma att bli relativt låg. Då vi använder oss av ett så 
pass stort urval anser vi ändå att vi kommer att erhålla tillräckligt med svar för att vi ska 
kunna genomföra en trovärdig analys. Dock kan databearbetningen bli omfattande om 
vi erhåller en hög svarsfrekvens, detta ser vi dock inte som något hinder då analysen 
genomförs med ett statistikprogram. En annan fördel med att inkludera hela 
populationen är att vi kraftigt minskar risken för urvalsfel. Proportionen i urvalet av 
män/kvinnor och liten/stor byrå blir inte skev när hela populationen inkluderas. En 
annan anledning till det stora urvalet är möjligheten till generalisering av studiens 
resultat. Denna möjlighet ökar när hela populationen inkluderas då urvalet blir 
representativt och därmed kan överföras till hela populationen (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 168-169, 181-182). Dock kan ett stort bortfall påverka möjligheten till 
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generalisering om de respondenter som väljer att inte svara skiljer sig mycket från de 
som har svarat (Bryman & Nilsson, 2011, s. 231; Olsson & Sörensen, 2007, s. 94). Mer 
om bortfall diskuteras i avsnitt 5.5.  
 

5.2 Enkätkonstruktion 
 
För att respondenterna inte ska känna sig tvingade att delta i studien är denna frivillig 
samt att medverkan när som helst kan avbrytas. Genom att välja en av länkarna som 
skickas ut i inbjudningsmailet avböjer sig respondenten från att svara och avsäger sig 
även vidare påminnelser. I enkäten klargör vi på ett tydligt sätt hur respondenterna kan 
dra nytta av deltagandet i undersökningen samt erbjuder dessa att ta del av resultatet 
från studien, vilket är av stor betydelse ur en etisk aspekt (Creswell, 2003, s. 64-65; 
Ejvegård, 2003, s. 51). Det framgår även i inbjudningen som respondenten erhåller att 
alla svar behandlas konfidentiellt, vilket även tydliggörs i början av själva enkäten. 
Svaren vi tillhandahåller kan analyseras var för sig men vi kan inte identifiera vem av 
respondenterna som har besvarat enkäten. På så vis värnar vi om respondentens 
integritet vilket även detta är av betydelse ur en etisk aspekt (Creswell, 2003, s. 66; 
Wallén, 1996, s.120). Hela enkäten går att finna i bilaga 1 vilken vi rekommenderar 
läsaren att studera för att förstå det följande resonemanget. Enkätens konstruktion 
bygger på enkla frågor inledningsvis, därefter mer kontroversiella frågor om bland 
annat värderingar. Detta för att undvika ett för stort bortfall vilket kan uppstå om 
respondenten i början av enkäten möter frågor som kräver en större eftertänksamhet 
eller känns avskräckande (Ejvegård, 2003, s. 54; Holme et al., 1997, s. 174). Vi väljer 
även att avsluta med en enklare öppen fråga där respondenten med egna ord kan 
uttrycka vad denne anser har förändrats i vardagen på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Detta för att respondenten ska få möjlighet att reflektera över de 
tidigare angivna svaren samt komma ifrån eventuella spänningar från tidigare frågor 
(Holme et al., 1997, s. 174). För att minska risken för feltolkningar gällande hur 
frågorna ska besvaras samt vad vi förväntar oss av respondenten har vi inkluderat 
tydliga instruktioner i början av varje fråga (Ejvegård, 2003, s. 54). För att ytterligare 
öka förståelsen för de frågor vi ställer har vi även valt att bifoga studiens syfte. Detta 
hoppas vi ska bidra till att fler vill svara på frågorna i vår undersökning samt att de svar 
vi får går att analysera och tolka på ett korrekt sätt. Syftet inkluderas även för att öka 
respondentens förståelse för studien och därmed ge dem en chans att avböja om de inte 
anser att studien står i linje med deras värderingar. På så vis exkluderar vi ett möjligt 
etiskt problem med studien (Creswell, 2003, s. 64-65; Wallén, 1996, s. 120).  
 
Huvuddelen av enkäten består av påståenden kombinerat med en dubbelskala där ena 
delen avser nuvarande situation genom en femgradig Likertskala och den andra delen 
avser förändringen i vardagen på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Fråga 9 
samt 13-16 är av denna dubbelskaliga karaktär medan fråga 8, avseende klientelet, 
enbart består av en enkel Likertskala. Detta då det lämpade sig bäst utifrån den 
tillämpade teorin. Vi använder oss av Likertskalan eftersom vi vill studera förändringen 
ur revisorns perspektiv, det vill säga vi vill veta vad denne anser har förändrats i 
vardagen. Genom Likertskalan kan vi få fram i vilken utsträckning revisorns situation 
stämmer överens med det påstående vi ställt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 157; Olsson 
& Sörensen, 2007, s. 123). Valet av skala grundar sig även på det faktum att tidigare 
studier inom revision har använt sig av Likertskalan för att mäta attityder och åsikter, 
varför vi finner denna skala passande (Collis et al., 2004, s. 91; Svanström, 2008, s. 99). 
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Den andra delen av skalan som behandlar förändringen är också utifrån revisorns 
perspektiv. För att minska risken för felaktiga samband som inte har med avskaffandet 
att göra har vi på ett tydligt sätt klargjort att denna förändring, som frågan behandlar, är 
på grund av avskaffandet och inget annat. Genom denna åtgärd har vi ökat möjligheten 
att se kausala samband som enbart beror på avskaffandet och inte någon eller några 
andra faktorer (Bryman, Carle, & Nilsson, 1997, s. 42-43). Resterande frågor i enkäten 
är av varierande karaktär. Bakgrundsfrågorna, frågorna 1-7, är i huvudsak slutna frågor, 
vilket även fråga 10 beträffande tjänsteutbudet och fråga 12 beträffande kompetensen är. 
Ett liknande upplägg har Svanström i sin avhandling varför vi finner detta sätt 
försvarbart (Svanström, 2008, enkätbilaga s. 6).  
 
Påståendena gällande arbetssituationen, fråga 15, samt arbetskrav och 
handlingsutrymme, fråga 16, är i stor utsträckning färdiga frågor som hämtats från 
tidigare studier. Anledningen till detta är att dess validitet och reliabilitet redan har 
testats och visats uppnå en acceptabel nivå varför vår studie därmed också kan få hög 
validitet och reliabilitet vid tillämpning av dessa (Bryman & Nilsson, 2011, s. 259-260). 
Studien av Rizzo et al. (1970, s. 156) undersöker rollkonflikt och tvetydiga roller genom 
påståenden som respondenten själv får ta ställning till hur väl dessa passar in på en själv. 
Ur dessa 30 påståenden valde vi ut 12 stycken som beskriver de rollkonflikter som vår 
studie behandlar. Dock har Rizzo et al.:s påståenden för att mäta rollkonflikter 
kritiserats vad gäller dess utformning (González-Romá & Lloret, 1998; Shepherd & 
Fine, 1994). Då dessa påståenden stämmer överens med det vi funnit karaktäriserar de 
olika rollkonflikterna i teorin finner vi ändå påståendena användbara. Vad gäller de 
frågor som behandlar arbetskrav och handlingsutrymme tillämpas bland annat frågor 
baserade på Oxenstiernas studie (2008, s. 11) vilken studerar Karasek och Theorells Job 
demand control model samt Johnson och Halls Job demand control support model som 
diskuterades i avsnitt 4.6. Dessa frågor görs dock om till påståenden för att passa in i 
vår undersökning. Frågorna i Oxenstiernas studie baseras på Swedish Demand-Control 
Questionnaire (DCQ) och mäter krav, kontroll och socialt stöd. Dock ifrågasätter 
författarna detta formulär angående dess validitet, varför vi har valt att även inkludera 
andra påståenden i vår studie utifrån den teori som behandlats. Detta med en 
förhoppning om att öka studiens validitet (Oxenstierna, 2008, s. 14, 20, 23).  
 

5.2.1 Teorigrunder för enkäten 
 
För att enkätstudien ska inneha validitet och därmed mäta vad den är avsedd att mäta 
gör vi noggranna återkopplingar till vår teoretiska referensram när frågorna i enkäten 
utformas (Bryman & Nilsson, 2011, s. 162-163; Olsson & Sörensen, 2007, s. 76). Detta 
görs även med tanke på operationaliseringen av begreppen, vilket innebär att begreppen 
som används i undersökningen ska vara entydiga för att våra respondenter i förhållande 
till oss inte ska ha skilda uppfattningar om begreppets betydelse. I och med denna 
operationalisering gör vi begreppen mätbara (Holme et al., 1997, s. 159-160; Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 75; Wallén, 1996, s. 47). Det finns flera sätt att definiera ett begrepp. 
Genom en kännetecknande definition beskrivs begreppets egenskaper för att skapa en 
entydig uppfattning om begreppets betydelse (Holme et al., 1997, s. 161-162; Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 75). Detta har bland annat gjorts när det gäller de olika rollerna som 
undersöks, vilka har skapats utifrån Rizzo et al.:s (1970, s. 156) definitioner. Dessa 
innehar en entydig definition då de stämmer överens med teorins definition av de olika 
rollkonflikterna. Det andra sättet att definiera ett begrepp är genom en uppräknande 
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definition (Holme et al., 1997, s. 162). Detta har vi tillämpat när det gäller definitionen 
av kompetens. I samband med frågan gällande kompetens har vi klargjort vad som 
menas med begreppet, vilket i detta fall är kunskapsbredden inom arbetet. Ett tredje sätt 
att definiera ett begrepp är genom exemplifierande definition där exempel ges på vad 
som ingår i begreppet (Holme et al., 1997, s. 162). Detta har vi bland annat praktiserat 
vid frågan gällande hantering av oväntade händelser där vi exemplifierar dessa oväntade 
händelser såsom svårigheter i klientrelationen, vilket är definitionen utifrån teorin 
(Thomasson, 1993, s. II:83-II:84). Exemplifierande definition har även gjorts vid 
frågorna om externa och interna aktörer inom handlingsutrymme och arbetskrav där vi 
exemplifierar interna aktörer som chefer och externa aktörer som klienter. Genom dessa 
definitioner av begreppen i undersökningen har vi genomfört en operationalisering för 
att tillskriva begreppen en entydig formulering. Nedan presenteras vilka teorier som 
frågorna i studien baseras på som ett led i vidare operationalisering och strävan efter 
hög validitet.  
 
Fråga 1 om kön: Denna fråga inkluderas för att se på eventuella skillnader mellan en 
kvinnlig och en manlig revisor. Doef och Maes (1999, s. 107) visade i sin studie att 
kvinnor, i högre grad än män, påverkas negativt av hög arbetsbelastning, vilket 
motiverar till att undersöka om det är någon upplevd skillnad i dessa variabler mellan de 
två grupperna av revisorer.  
 
Fråga 2 om ålder: Genom denna fråga kan studien visa om det är någon skillnad mellan 
yngre och äldre auktoriserade revisorer. Dock är denna fråga i huvudsak med som en 
bakgrundsfråga varför ingen teorikoppling om skillnader mellan ålder och klientel, 
tjänsteutbud, arbetssituation och så vidare finns med.  
 
Fråga 3-4 om auktorisation: Denna fråga har inkluderats för att skilja auktoriserade 
revisorer från ej auktoriserade. 
 
Fråga 5-7 om revisionsbyrån: Teorier visar att det finns skillnader på olika plan mellan 
stora och små revisionsbyråer. På grund av detta vill vi se om det även finns skillnader 
när det gäller hur revisorns vardag har förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten, 
beroende på vilken byrå revisorn arbetar för. Vi inkluderar svarsalternativ för fem stora 
byråer i Sverige, samt ett alternativ för annan byrå. Detta för att kunna identifiera 
skillnader mellan en revisor på en av de större byråerna, det vill säga inom Big 4; 
Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC samt en revisor på en mindre byrå, det vill 
säga Grant Thornton samt övriga byråer, när det gäller arbetssituation, tjänsteutbud 
etcetera. För att inte få missvisande samband har vi även inkluderat en fråga om hur 
många som arbetar på kontoret samt hur länge respondenten har arbetat på denna byrå. 
På så sätt kan vi se om kontorets storlek har betydelse för revisorns vardag.    
 
Fråga 8 om klientel: De sju påståendena gällande klientel syftar till att pröva i vilken 
utsträckning förväntningarna innan avskaffandet av revisionsplikten samt de visade 
effekterna efter avskaffandet stämmer överens med vår studie ur ett kvantitativt 
perspektiv.  Påståendena grundar sig på de förväntningar som fanns innan avskaffandet 
av revisionsplikten vilka menade att klientelet troligtvis skulle förändras i och med att 
vissa bolag inte skulle erhålla fördelarna med revision som övervägde kostnaden med 
densamma (Blackwell et al., 1998, s. 58; Sunder, 2003, s. 13-14). Påståendena grundar 
sig även på de visade effekterna efter avskaffandet av revisionsplikten, bland annat 
kunde Bolagsverket visa att 75 % av nybildade aktiebolag inte väljer revision 
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(Bolagsverket, 2012). Dock hävdar vissa att klientelet inte skulle minska på grund av 
gammal vana eller andra faktorer (Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 23, 28; 
Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Det har också i flera studier framkommit att 
klientrelationen spelar en större roll nu efter avskaffandet samt att arbetet kring att 
informera klienter om vikten av revision läggs på befintliga klienter och inte på 
potentiellt nya klienter, varför vi har valt att undersöka om detta stämmer (Erngren et al., 
2013, s. 21; Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 25, 29).  
 
Fråga 9-11 om tjänsteutbud: De tio påståendena om tjänsteutbudet, en specifik 
utbudsfråga samt en öppen fråga syftar till att testa om och i så fall hur tjänsteutbudet 
och arbetssättet när tjänster erbjuds har förändrats sedan avskaffandet av 
revisionsplikten. Före avskaffandet menade flera att utbudet av tjänster skulle förändras 
då revisorn blev tvungen att söka andra lösningar för att anpassa sig till klientens 
faktiska behov. Dessa lösningar skulle troligtvis rikta sig mot ekonomisk rådgivning 
(Svanström, Sundgren, 2010, s. 50-51; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Enligt 
Grönroos (2008, s. 180-181) är detta även en grundläggande åtgärd för tjänsteföretag. 
Han menar att kärntjänsten, i det här fallet revisionen, måste kompletteras med stöd- 
och bitjänster för att passa klientens behov. På grund av detta har vi inkluderat en 
specifik utbudsfråga där möjliga stöd- och bitjänster för revisorn radas upp för att se om 
det har skett en förändring i nedlagd arbetstid av dessa och om det är någon tjänst som 
utmärker sig. För att inte riskera att utesluta någon tjänst har vi även inkluderat en 
öppen fråga där respondenten själv kan redogöra för en förändring av någon övrig tjänst. 
Grönroos (2008, s. 22, 40, 63-64) menar även att klientrelationen är viktig i ett 
tjänsteföretag samt att klienten är med i skapandet av tjänsten. Utifrån detta resonemang 
har vi inkluderat frågor som berör skapandet av tjänsten för att se hur revisorn arbetar 
kring dessa frågor idag och om det har skett någon förändring på grund av avskaffandet 
av revisionsplikten. Det har även hävdats, både före och efter avskaffandet, att 
marknadsföring av tjänsterna blivit allt viktigare efter avskaffandet. Detta för att kunna 
behålla befintliga klienter samt erbjuda andra tjänster än tidigare (Ajamlou et al., 2011, 
s. 43; Erngren et al, 2013, s. 18, 22; Grahn, 2011, s. 59; Vikström & Wahlin, 2008, s. 
52-53). Påståenden rörande marknadsföring har därför inkluderats för att se om så är 
fallet. Med dessa tre frågedelar om tjänsteutbudet hoppas vi kunna kartlägga hur 
revisorns nedlagda arbetstid, gällande vilka arbetsuppgifter denne har, ser ut idag samt 
har förändrats.  
 
Fråga 12-13 om kompetens: Fem påståenden samt en enskild fråga om kompetens har 
till syfte att testa vilken slags kompetens revisorn besitter samt om och hur denna 
kompetens har förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten. Detta har sin grund i 
att Steve Ribbestam (2008, s. 39), innan avskaffandet av revisionsplikten, hävdade att 
revisorn skulle få möjlighet att utveckla sin kompetens efter avskaffandet. Frågorna 
grundar sig även på definitionen av kvalitet som Thomasson (1993, s. II:83-II:84) gör. 
Han menar att klientens uppfattning om tjänstens kvalitet har samband med 
medarbetarens kompetens. För att testa hur kompetensen har förändrats alternativt hur 
denna ser ut idag inkluderar vi frågor om Thomassons fyra baskompetenser. Genom 
detta hoppas vi kunna redogöra för hur revisorn anser att dennes kompetens ser ut idag 
samt om denna har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. Vi tittar speciellt 
på om affärskompetensen har ökat, detta då denna kompetens anses vara mest värdefull 
efter avskaffandet då denna rör identifiering av klientens behov samt helhetslösningar.  
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Fråga 14 om förväntningar: Dessa två påståenden om förväntningar har till syfte att 
visa om förväntningarna mellan revisor och klient har förändrats, det vill säga om de har 
blivit tydligare eller inte. Påståendena baseras på teorin om förväntningsgapet samt 
förändrat utbud av tjänster. När revisorn nu måste sälja sina tjänster i större utsträckning 
än tidigare kan innebörden av revisionen bli tydligare och förväntningarna mer lika. Då 
klienten efterfrågar en specifik tjänst vet revisorn vad som krävs av denne och klienten 
vet vad den får. 
 
Fråga 15 om arbetssituation: De 20 påståendena om arbetssituation har till syfte att 
testa hur revisorns arbetssituation ser ut idag och om det har skett någon förändring av 
denna på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Styrkan i denna grupp påståenden 
är att Likertskalan ensamt bidrar till en undersökning om hur revisorsyrket ser ut idag. 
Detta innebär att en givande analys kan göras även om inga faktiska förändringar har 
skett. Undersökningen av en eventuellt förändrad arbetssituation grundar sig till stor del 
i ett uttalande av Ribbestam (2008, s. 39) där han hävdade att avskaffandet av 
revisionsplikten skulle innebära en förändrad arbetsroll för revisorn, från granskande till 
mer rådgivande. Detta skulle kunna innebära en bättre och mer preciserad arbetsroll för 
revisorn vilket skulle kunna resultera i färre rollkonflikter i arbetet. Jaramillo et al. 
(2011, s. 339, 342, 349) hävdade vidare att en opreciserad roll kan öka känslan av stress 
och därmed öka den upplevda arbetsbelastningen hos medarbetaren, vilket i sin tur 
innebär ännu otydligare roller. Thomasson (1993, s. II:83) menade att tydligt 
preciserade befogenheter i arbetet kan öka individens ambition och motivation, varför vi 
valt att även undersöka detta. Fråga 15 inkluderar även påståenden om det sociala stödet 
på arbetsplatsen, fråga 15c)-g), vilka används i Johnson och Halls Job demand control 
support model. Dessa är utformade ifrån Oxenstiernas definition på socialt stöd 
tillsammans med Johnson och Halls definition av socialt stöd (Johnson & Hall, 1988, s. 
1337; Oxenstierna, 2008, s. 23). Alla påståenden tillsammans är tänkta att pröva 
individens befintliga arbetssituation, hur dennes roll på arbetsplatsen ser ut, trivsel samt 
möjlighet till utveckling, och om denna har blivit tydligare sedan lagändringen. Då 
denna fråga är relativt omfattande och kan innehålla känsliga påståenden har vi valt att 
göra denna frivillig.  
 
Fråga 16 om arbetskrav och handlingsutrymme: De 17 påståendena om arbetskrav och 
handlingsutrymme har till syfte att testa hur dessa yttrar sig för revisorn idag och om det 
har skett en förändring på grund av avskaffandet av revisionsplikten. I och med de 
rollkonflikter som kan uppstå i ett företag kan detta ha en inverkan på en individs 
psykosociala faktorer. Därför väljer vi att undersöka dessa faktorer med hjälp av 
Karasek och Theorells (1990, s. 31) Job demand control model, fråga 16a)-q), vilken 
förklarar relationen mellan arbetskrav och handlingsutrymme för en medarbetare, samt 
den utvecklade modellen av Johnson och Hall (1988, s. 1336) där även socialt stöd 
inkluderas. Dessa frågor om socialt stöd ingår i fråga 15 men kommer att analyseras 
med de ställda påståendena i fråga 16. Lika som för påståendena om arbetssituationen 
har denna grupp påståenden en styrka i att Likertskalan ensamt kan bidra till en givande 
analys om revisorns vardag även om ingen förändring har skett sedan avskaffandet. 
Tanken med dessa påståenden är att undersöka hur revisorns situation ser ut vad gäller 
ställda krav i arbetet samt utrymme att ta egna beslut och utvecklas i sitt arbete och om 
eller hur detta har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Även denna 
fråga har vi valt att göra frivillig av samma anledning som ovan. 
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Fråga 17, öppen fråga: Syftet med denna sista öppna fråga är att ge revisorn en 
möjlighet att med egna ord beskriva hur denne har upplevt lagändringen och därmed hur 
revisorn själv anser att dennes vardag har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Vi vill ta reda på vad som anses vara den centrala förändringen. Vi kan 
också med hjälp av denna fråga få reda på om någon förändring alls har skett samtidigt 
som frågan kan bidra till att identifiera andra infallsvinklar som vi inte tänkt på och som 
de tidigare frågorna därmed inte har täckt. 
 
Fråga 18, önskan att ta del av studien: Sista frågan i enkäten är ett erbjudande till de 
som deltagit i enkätundersökningen att ta del av resultatet från studien. Denna 
inkluderas då vi tror att det kan vara av intresse för respondenterna att se hur de själva 
samt konkurrenter och medarbetare har upplevt avskaffandet av revisionsplikten.  
 

5.3 Undersökningens upplägg 
 
Enkäten arbetades fram parallellt med genomförandet av den teoretiska referensramen i 
kapitel 4. Efter fem veckors uppsatsarbete skapades ett första utkast av enkäten som 
reviderades i samråd med vår handledare. Ytterligare en vecka gick och ett andra utkast 
av enkäten gjordes som sedan skickades till två revisorer verksamma i Umeå samt till 
Tobias Svanström, universitetslektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet och 
den forskare som gett oss argument för vårt val av metod och forskningsdesign. Detta 
gjordes för att få feedback och återkoppling vad gäller möjliga förbättringar av enkäten. 
Genom dessa mailbaserade intervjuer har enkätens upplägg prövats för att på så sätt öka 
dess validitet och reliabilitet genom att oklarheter i enkäten har undanröjts (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 258; Olsson & Sörensen, 2007, s. 29). Vi har även genom denna 
pilotundersökning bidragit till operationalisering av undersökningens begrepp så att 
våra uppfattningar om begreppen inte skiljer sig gentemot respondentens uppfattning 
(Holme et al., 1997, s. 160). Pilotundersökningen uppmärksammade oss på vissa 
svårförståeliga formuleringar gällande tjänsteutbud, arbetssituation samt psykosociala 
faktorer vilka reviderades till mer entydiga påståenden. Bland annat fick vi möjlighet att 
definiera interna och externa aktörer med hjälp av denna pilotundersökning. Efter 
sammanlagt sju veckor var den slutgiltiga enkäten klar att läggas upp i Limesurvey. 
Efter att enkäten lagts upp kontrollerades den ett flertal gånger för att se att frågor och 
svarsalternativ var korrekta. Därefter skapade vi en provisorisk lista med e-postadresser 
och bjöd in dessa individer att delta i undersökningen. Detta gjorde vi för att se hur det 
såg ut när inbjudan skickades, hur programmet fungerade samt hur svaren togs emot 
och registrerades. Efter det reviderades enkäten utifrån de felaktigheter vi upptäckt vid 
testkörningen. Processen upprepades tills vi var tillfreds med utformningen.  
 
Enkäten skickades ut tisdagen den 19/3-2013 till samtliga kvalificerade revisorer, vilka 
var 3 507 stycken. Med en förhoppning om att öka vår svarsfrekvens har vi, sedan första 
inbjudan, skickat ut tre påminnelsemail. Datum för dessa utskick samt status för aktuell 
ackumulerad svarsfrekvens, antal svar etcetera kan ses i tabell 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 



!

46 
!

Datum för 
utskick av 
påminnelse 

Ackumulerad 
svarsfrekvens (%) 

Fullständiga svar Varav 
auktoriserade 

revisorer 

Antal 
revisorer som 

avböjt att 
delta 

25/3 7,7 270 163 165 
2/4 11,5 407 241 225 
4/4 13,7 483 286 260 

Tabell 3: Väsentliga tal vid utskick av enkätpåminnelse 

Omkring tre veckor efter den första inbjudan, den 8/4-2013, påbörjades analysen av de 
svar vi erhållit. Vid denna tidpunkt hade vi en svarsfrekvens på 15,2 % gällande 
fullständiga svar och 22,7 % gällande fullständiga samt ofullständiga svar. Vi erhöll 537 
fullständiga svar samt 258 ofullständiga svar, det vill säga 795 svar totalt. Av dessa var 
389 revisorer auktoriserade före avskaffandet samt arbetade på samma byrå före och 
efter avskaffandet. Detta är den grupp revisorer som analyseras. Vi kunde även vid 
denna tidpunkt notera att 304 stycken valt att avböja från deltagande i undersökningen. 
 

5.4 Databearbetning 
 
Resultaten från Limesurvey exporterades till SPSS, en programvara för statistiska 
analyser. Därefter kodades resultaten för att möjliggöra analysen. De mest väsentliga 
kodningarna finns presenterade nedan i tabell 4 Siffran 0 representerar de auktoriserade 
revisorer som blev auktoriserad innan år 2010, det vill säga före avskaffandet av 
revisionsplikten, vilken är den grupp som kommer att ingå i analysen. Vi filtrerade även 
bort de revisorer som inte arbetat på samma byrå före och efter avskaffandet. Därmed 
inkluderas enbart de revisorerna med siffran 1 på variabeln Antal år på byrån. De 
påståenden där Likertskalan tillämpats har fått kodningen 1 till 5 och Förändringen 1 till 
3.  
 

Variabel Intervall Kod 
   
År för auktorisation fram till år 2010 0 
 från år 2011 1 
 resterande 2 
   
Antal år på byrån 1-2 år 0 
 3- år 1 
   
Likertskalan Instämmer inte alls 1 
 Instämmer helt 5 
   
Förändring Minskat 1 
 Oförändrat 2 
 Ökat 3 

Tabell 4: Kodning i SPSS 

Normalt utgör Likertskalan samt Förändringen ordinaldata, det vill säga att 
svarsalternativen kan rangordnas utan att det finns tydliga intervall mellan dem. Dock 
behandlar vi, i vissa delar av analysen, Likertskalan samt Förändringen som skaldata, 
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det vill säga det finns tydliga intervaller mellan svarsalternativen (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 321). På så vis kan vi genomföra t-test för att statistiskt säkerställa ett 
medelvärde. Då storleken på vårt urval är tillräckligt stort för att den centrala 
gränsvärdessatsen ska gälla anser vi att vi kan använda dessa två skalor som skaldata. 
Den centrala gränsvärdessatsen säger att om urvalet är tillräckligt stort går fördelningen 
mot en normalfördelning vilket möjliggör användandet av konfidensintervall, vilket 
inkluderas i ett t-test (Moore, 2009, s. 298-299, 428, 432).  
 
För att möjliggöra en mätning av revisorns upplevda arbetsbelastning, grad av upplevd 
rollkonflikt samt kompetensnivå konstruerade vi ett index för varje variabel, vilka är 
presenterade nedan i tabell 5 Varje index är en addering av de påståenden som beskriver 
någon av variablerna. Adderingen innebär att indexet visas i varierande skalor beroende 
på hur många påståenden som inkluderas i indexet. För att få en likvärdig skala för alla 
index konstruerades skalan matematiskt till att mäta indexet mellan 0 och 1, där 0 
representerar Instämmer inte alls och 1 representerar Instämmer helt. Innan vi skapade 
dessa index mätte vi alla påståenden som skulle ingå i indexet med måttet Cronbach’s 
Alpha, detta för att se vilken intern reliabilitet de använda påståendena har. Påståendena 
jämförs då med varandra för att se om dessa mäter samma sak, det vill säga är relaterade 
till varandra. För att möjliggöra testet samt skapandet av indexen var några påståenden 
tvungna att omkodas för att alla påståenden med ett högt svar skulle betyda samma sak 
och vice versa. De omkodade påståendena är 15h), 15o)-15s), 16d) samt 16l). 
Cronbach’s Alpha presenteras som ett tal mellan 0 och 1 där ett värde på 0,70-0,80 
anses vara respektabelt, en nivå vilken vi har tillämpat i denna studie (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 161-162; Cramer, 2003, s. 103-104). Om påståendena visat sig ha ett 
högt Cronbach’s Alpha, det vill säga över den respektabla nivån, har vi ansett det 
befogat att skapa ett index av dessa. Nedan presenteras de olika Cronbach’s Alpha vi 
erhållit, vilka sammanfattas i tabell 5. I bilaga 2 (tabell 5.1 – 5.9) kan fullständiga 
tabeller med Cronbach’s Alpha ses, vilka inkluderar vad Cronbach’s Alpha hade blivit 
om ett påstående inom ett index hade exkluderats.  
 
Index 1 omfattar påstående 15a) samt 15b) och mäter revisorns Inställning till sitt 
arbete. Dessa påståenden genererade ett Cronbach’s Alpha om 0,78 (bilaga 2, tabell 
5.1). Detta får anses vara ett acceptabelt värde på den interna reliabiliteten varför vi 
valde att skapa ett index av de inkluderade påståendena. Nästkommande index, index 2, 
har skapats av påstående 15c)-g) och har för avsikt att mäta revisorns upplevda Sociala 
stöd på arbetsplatsen. För dessa påståenden uppmättes ett Cronbach’s Alpha om 0,86 
(bilaga 2, tabell 5.2) vilket även detta får anses vara ett acceptabelt värde varför ett 
index skapas med alla påståenden inkluderade.  
 
Därefter kommer våra påståenden in på de olika rollkonflikterna som kan uppkomma i 
arbetet. Påstående 15h) samt 15i) avser att mäta om medarbetaren upplever någon 
intersender-konflikt på sitt arbete. Dessa påståenden uppmäter ett Cronbach’s Alpha om 
0,28 (bilaga 2, tabell 5.3) vilket tyder på att dessa inte mäter samma sak. Trots detta har 
vi valt att väga samman dessa påståenden och skapat ett index, index 3, då det kan vara 
av intresse att se vad vi erhållit för svar. Dessa bör dock tolkas restriktivt på grund av 
det låga värdet på Cronbach’s Alpha. Nästkommande påståenden, 15j) samt 15k), avser 
att mäta revisorns upplevda Intrasender-konflikt på arbetet. För dessa två påståenden 
erhöll vi ett Cronbach’s Alpha om 0,74 (bilaga 2, tabell 5.4) vilket får anses vara ett 
godtagbart värde och innebär att vi kan väga samman dessa till ytterligare ett index, 
index 4. För att mäta medarbetarens upplevda Personrole-konflikt har vi använt oss av 
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påstående 15l)-o). Dessa påståenden uppmätte ett Cronbach’s Alpha om 0,75 vilket får 
anses vara acceptabelt. Dock hade detta värde kunnat vara högre, 0,81 (bilaga 2, tabell 
5.5), om påstående d) Arbetsuppgifterna stämmer överens med mina värderingar, 
exkluderats. Vi anser det dock inte vara teoretiskt försvarbart att exkludera detta 
påstående då det skulle innebära att vi inte längre tar hänsyn till flera forskare när vi 
mäter denna konflikt. Om alla påståenden inkluderas innebär det att konflikten mäts 
med både Rizzo och Kahns olika syn på densamma istället för enbart en av dessa. Till 
detta argument kan tilläggas att Cronbach’s Alpha är tillräckligt högt utan att exkludera 
detta påstående, varför vi väljer att ha kvar detta när vi bildar index 5. De sista 
påståendena, 15p)-s), avser att mäta en av medarbetaren upplevd Interrole-konflikt, 
vilken uppstår om medarbetaren upplever krav från olika roller i dennes livssituation. 
Cronbach’s Alpha uppmättes till 0,83 (bilaga 2, tabell 5.6), vilket är en godtagbar nivå. 
Detta mått hade dock kunnat vara högre, 0,88, om påstående a) Mina tilldelade 
arbetsuppgifter stämmer överens med min utbildning och kompetens, exkluderats. Då vi 
anser att detta påstående inte tillför något extra i detta fall är det teoretiskt försvarbart att 
exkludera detta i syfte att erhålla ett högre Cronbach’s Alpha. Detta påstående är därför 
inte inkluderat i index 6. 
 
De två nästkommande indexen rör den psykosociala arbetsmiljön. Påstående 15t) samt 
16a)-16h), avser att mäta revisorns upplevda nivå av handlingsutrymme på arbetsplatsen. 
Den interna reliabiliteten för dessa påståenden uppmättes till 0,66 (bilaga 2, tabell 5.7). 
Detta anses inte vara ett tillräckligt högt värde på den interna reliabiliteten vilket 
därmed innebär att påståendena inte mäter samma sak (Bryman & Nilsson, 2011, s. 
162). För att erhålla ett högre Cronbach’s Alpha valde vi därför att exkludera påstående 
16d) Mitt arbete innebär att jag gör saker om och om igen. Detta då vi anser att 
påståendet inte tillför vår undersökning något mervärde. Exkluderandet av påståendet 
innebar att vi erhöll ett betydligt mer acceptabelt värde på den interna reliabiliteten, 0,76 
och skapade index 7. För att mäta revisorns upplevda arbetskrav använde vi oss av 
påstående 16i)-q). Cronbach’s Alpha är 0,76 (bilaga 2, tabell 5.8), vilket får anses vara 
ett godtagbart värde. Vi hade kunnat erhålla ett något högre Cronbach’s Alpha om 
påstående 16m) Det förekommer ofta motstridiga krav i mitt arbete, eller 16n) Mitt 
arbete är i stor utsträckning komplext, exkluderats. Då ökningen av Cronbach’s Alpha 
enbart blir marginell av denna åtgärd anser vi att detta inte tillför något värde till vår 
undersökning. Från dessa påståenden, alla inkluderade, skapades därmed index 8. 
 
Slutligen testades den interna reliabiliteten för de olika kompetenserna, nämligen 
påstående 13a)-e). Cronbach’s Alpha är 0,72, vilket antas acceptabelt. Om påståendet 
Min kompetens är klientspecifik utesluts höjs dock Alphat till 0,88 (bilaga 2, tabell 5.9). 
Då teorin från del 4.5.2 talar om de fyra baskompetenserna vilket inte inkluderar första 
påståendet finner vi det teoretiskt försvarbart att exkludera första påståendet från 
indexet. Därmed ingår påstående 13b)-e) i index 9. 
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Variabel Påståenden Cronbach’s Alpha 
   
Inställning till arbetet 15a)-b) 0,78 
Socialt stöd 15c)-g) 0,86 
Intersender-konflikt 15h)-i) 0,26 
Intrasender-konflikt 15j)-k) 0,74 
Personrole-konflikt 15l)-o) 0,75 
Interrole-konflikt 15p)-s) 0,88 
Handlingsutrymme 15t), 16a)-h) 0,76 
Arbetskrav 16i)-q) 0,76 
Kompetens 13b)-e) 0,88 

Tabell 5: Index med påståenden och Cronbach's Alpha 

Analysen består av univariata samt bivariata analyser. De univariata analyserna består 
av frekvenstabeller och diagram för att beskriva våra observationer utan att testa om 
dessa är överförbara till populationen. På så vis kan vi skapa oss en bild av vad 
respondenterna har svarat (Bryman & Nilsson, 2011, s. 322; Cramer, 2003, s. 3). De 
bivariata analyserna består av Spearmans rangkorrelation för att testa relationen mellan 
två variabler vilket är en praktisk metod vid användandet av ordinalskala (Bryman & 
Nilsson, 2011, s. 326, 329). Vi har därför valt att behandla Likerskalan samt 
Förändringen som ordinaldata då testet ger oss värdefulla svar utan att vi behöver klassa 
skalorna som skaldata. Vidare, för att statistiskt säkerställa de observerade 
medelvärdena och kunna överföra dessa på populationen har vi genomfört one sample t-
test (Moore, 2009, s. 428, 432). Slutligen, när vi jämför kvinnliga och manliga revisorer 
har vi använt oss av independent-samples t-test för att kunna statiskt kunna säkerställa 
en skillnad mellan dessa två grupper, om någon sådan kan ses. I dessa två metoder har 
vi därför behandlat Likertskalan samt Förändringen som skaldata (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 325). 
 

5.5 Bortfallsanalys 
 
Den färdigställda enkäten skickades ut till totalt 3 844 kvalificerade revisorer vars 
kontaktuppgifter vi erhållit från Revisorsnämnden. Av dessa fick vi ett omedelbart 
bortfall på 337 stycken, vilket berodde på att e-postadresserna saknades eller var 
ofullständiga. Detta resulterade i ett utskick till totalt 3 507 revisorer. Revisorer som är 
bortresta i affärer, föräldralediga, har semester, mailat och sagt att de inte haft tid att 
besvara enkäten eller valt bort att besvara denna då de anser att denna studie inte berör 
dem och därför inte skulle bidra till vår undersökning, har givit oss ett externt bortfall 
på 77,3 % (Wallace & Mellor, 1988, s. 132; Wallén, 1996, s. 57). Då några av frågorna i 
enkäten var frivilliga har vi också haft variabelbortfall eller internt bortfall i vår studie, 
det vill säga att vissa frågor inte alls besvarats eller inte besvarats helt av 
respondenterna (Holme et al., 1997, s. 199; Wallace & Mellor, 1988, s. 132; Wallén, 
1996, s. 57). Av de svar vi erhållit var det interna bortfallet 32,5 %. Detta hanterar vi 
som saknade värden vilket är vanligt förekommande i studier. Koncentrationen ligger 
på det externa bortfallet då vår låga svarsfrekvens kan försvåra en trovärdig 
generalisering (Wallace & Mellor, 1988, s. 132, 136-137). Vår bortfallsanalys 
inkluderar därför detta bortfall. Den metod vi använder oss av beskrivs i en studie av 
Wallace och Mellor (1988, s. 132-136) och kallas the surrogate method 
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(surrogatmetoden), vilken är den metod som även Svanström använde sig av i sin 
avhandling (Svanström, 2008, s. 106). Metoden utgår ifrån tanken att sena svar är 
likvärdiga med de som inte svarat alls. På så sätt kan sena svar jämföras med tidiga svar 
för att se om det är en signifikant skillnad. Metoden gör sig bäst på högre 
svarsfrekvenser, det vill säga mellan 15 % och 50 %. Då vår svarsfrekvens är 22,7 % 
anser vi det befogat att använda denna metod. För att kategorisera tidiga och sena svar 
skickar vi ut en påminnelse två veckor efter den senaste påminnelsen och de svar som 
inkommer efter detta räknas som sena. Observationerna uppgick till 52 stycken varav 26 
stycken var auktoriserade revisorer och hade varit det även innan avskaffandet av 
revisionsplikten samt arbetat på samma byrå under hela perioden. Observera att dessa 
observationer enbart ingår i bortfallsanalysen och inte i huvudanalysen, detta för att vi 
skulle få tid att genomföra en välgjord huvudanalys samt en trovärdig bortfallsanalys. I 
bortfallsanalysen har vi valt att jämföra medelvärden på påståendena rörande klientel, 
tjänsteutbud samt de åtta första indexen mellan sena och tidiga respondenter. Resultaten 
kan ses nedan i tabell 6-8.  
 
Medelvärdena för klientelförändringen är i all väsentlighet likvärdiga mellan tidiga och 
sena svar. Dock kan vi se en liten skillnad mellan svaren rörande minskning av klientel 
samt ökning av klienter som efterfrågar andra tjänster. Denna existerande differens kan 
försvåra vår generalisering, men då resterande påståenden tyder på att det finns en likhet 
mellan tidiga och sena svar kan vi konstatera att en generalisering verkar rimlig.  
 

 Medelvärde  
Påståenden angående klientelet Tidiga svar Sena svar Differens 
Minskning av klientel 2,94 2,73 0,21 
Bolag har valt bort revision 2,88 2,91 -0,03 
Antal bolag har ökat 2,99 3,09 -0,10 
Ökning av klienter som efterfrågar andra tjänster 2,79 3,32 -0,53 
Förbättrad klientrelation 2,59 2,50 0,09 
Informationsarbete på befintliga klienter 2,48 2,41 0,07 
Informationsarbete på nya klienter 2,52 2,36 0,16 

Tabell 6: Bortfallsanalys klientel 

Även gällande tjänsteutbudet kan vi se att likheten mellan tidiga och sena svar är 
relativt lika bortsett från ett fåtal påståenden där den mest markanta skillnaden är i hur 
stor utsträckning rådgivning är en del av arbetsuppgifterna. Dock anser vi här, lika som 
vid analysen av klientelet, att den övervägande delen av påståendena har ett likvärdigt 
medelvärde varför vi finner det försvarbart att generalisera resultaten.  
 

 Medelvärde - Nuvarande 
situation 

  Medelvärde - 
Förändring 

 

Påstående angående 
tjänsteutbudet 

Tidiga svar Sena svar Differ
ens 

  Tidiga 
svar 

Sena 
svar 

Diffe
rens 

Revisionsuppdrag 4,22 4,32 -0,10  1,82 1,84 -0,02 
Andra uppdrag  2,78 2,47 0,31  2,12 2,21 -0,09 
Marknadsföring 3,09 2,84 0,25  2,12 2,21 -0,09 
Klientens medverkan 2,85 2,68 0,17  2,08 2,11 -0,03 
Klientens behov 4,03 4,00 0,03  2,12 2,16 -0,04 
Personliga möten 4,77 4,74 0,03  2,07 2,11 -0,04 
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Konkurrens 3,47 3,42 0,05  2,11 2,26 -0,15 
Granskning  3,42 3,63 -0,21  1,96 1,95 0,01 
Rådgivning 3,51 3,16 0,35  2,08 2,11 -0,03 
Administration 2,36 2,42 -0,06  2,01 2,00 0,01 

Tabell 7: Bortfallsanalys tjänsteutbud 

Sista delen i bortfallsanalysen rör de olika indexen som vi konstruerat. Här kan vi se att 
likheten mellan tidiga och sena svar i stor utsträckning överensstämmer med undantag 
från index 3 rörande intrersender-konflikt. Därmed finner vi det försvarbart att 
generalisera resultaten. Sammanfattningsvis kan konstateras att bortfallsanalysen visar 
att det finns en likhet mellan tidiga och sena svar när ett antal väsentliga variabler 
analyserats. Därmed anser vi att resultaten från huvudanalysen kan överföras på 
populationen i och med att de sena svaren kan jämställas med de som inte svarat alls 
(Wallace & Mellor, 1988, s. 135). Vi har med detta kompenserat för studiens höga 
externa bortfall.  
 

 Medelvärde - Nuvarande 
situation 

  Medelvärde - 
Förändring 

 

Index Tidiga svar Sena svar Differens   Tidiga 
svar 

Sena 
svar 

Differe
ns 

Inställning  0,82 0,84 -0,02  0,50 0,50 0,00 
Socialt stöd 0,82 0,87 -0,05  0,50 0,50 0,00 
Intersender 0,63 0,36 0,27  0,50 0,52 -0,02 
Intrasender 0,16 0,08 0,08  0,51 0,50 0,01 
Personrole 0,28 0,21 0,07  0,51 0,50 0,01 
Interrole 0,66 0,64 0,02  0,52 0,50 0,02 
Handlingsutrymme 0,84 0,86 -0,02  0,51 0,51 0,00 
Arbetskrav 0,59 0,58 0,01  0,50 0,50 0,00 

Tabell 8: Bortfallsanalys index 

5.6 Studiens kvalitet 
 
För att förbättra studiens kvalitet har vissa åtgärder vidtagits för att höja reliabilitet, 
validitet samt generaliserbarhet. Då studien antar en positivistisk kunskapsteoretisk 
utgångspunkt är det viktigt med hög validitet och reliabilitet för att resultatet från 
studien ska klassas som trovärdig kunskap (Wallén, 1996, s. 25). Angående 
generaliserbarheten påpekar Svanström (2008, s. 10, 97) vikten av generaliserbara 
resultat inom revision och dess arbete, detta då det saknas kännedom inom vissa 
områden. Då vi genomför en enkätstudie har vi dock möjlighet att generalisera våra 
resultat till populationen (Holme et al., 1997, s. 80-81). Därav blir våra åtgärder 
betydelsefulla för att höja dessa tre sanningskriterier.  
 

5.6.1 Studiens reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om hur materialet från vår undersökning ska mätas, bearbetas och 
prövas för att identifiera slumpmässiga eller systematiska fel medan validitet handlar 
om vad man mäter och om detta har en koppling till studiens frågeställning. Hög 
reliabilitet uppnås om olika mätningar ger förhållandevis liknande resultat och hög 
validitet uppnås om det som mäts och det som avses mätas sammanfaller (Holme et al., 
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1997, s. 163). Genom vår pilotundersökning där insatta personer inom ämnet fick 
genomföra och kommentera enkäten ökar studies reliabilitet och validitet då otydliga 
frågor eller svarsalternativ kan undanröjas (Olsson & Sörensen, 2007, s. 29). Även det 
faktum att vi till stor del använder oss av redan befintliga frågeställningar och 
påståenden ökar studiens reliabilitet och validitet då dessa redan är väl beprövade 
(Bryman & Nilsson, 2011, s. 259-260). Dock har vissa av påståendena blivit ifrågasatta 
gällande dess tillförlitlighet varför vi har valt att komplettera med frågor baserade på 
andra studier eller teorier för att höja reliabilitet och validitet. Att återkoppla enkätens 
frågor till den teoretiska referensramen är av stor vikt för att uppnå önskad validitet, 
detta då det ger oss en försäkran om att det vi anser att mäta även är det som mäts 
(Olsson & Sörensen, 2007, s. 76). Enkäten bygger på en noggrann operationalisering av 
begreppen varför vi anser att studien har tillräckligt hög validitet för att klassas som 
tillförlitlig. Även det faktum att vi i vår analys filtrerar bort de revisorer som inte var 
auktoriserade innan avskaffandet eller arbetade på en annan byrå vid den tidpunkten 
ökar validiteten. Detta genom att andra faktorer än avskaffandet av revisionsplikten inte 
beblandas i resultaten och därmed mäter studien det den avser att mäta, det vill säga 
förändringar i revisorns vardag på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Dock kan 
alltid andra faktorer, så som förändringar i privatlivet, också ha påverkat revisorns 
vardag. Då vi specifikt frågar om det har skett någon förändring på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten finner vi inte att detta sänker studiens validitet. För att 
få en god reliabilitet har vi först åtgärdat den existerande risken att vår webbenkät 
klassas som skräppost om den skickas till ett för stort antal personer på en och samma 
gång. Vi har därför skickat ut denna i sammanslagningar om 50 stycken per gång. Vi 
har även tagit i beaktning att svarsalternativen ska vara uttömmande så att inga svar 
feltolkas. På grund av detta finns det på behövliga ställen i enkäten alternativet Annan 
eller Vet ej samt öppna frågor för att täcka de svar som inte finns att välja för 
respondenten. Vi har även granskat vår kodning av svaren för att dessa inte ska bli 
missvisande genom att korsköra olika variabler för att se om korrelationen verkar rimlig 
(Holme et al., 1997, s. 164). Då enkäten till stor del består av påståenden med 
Likertskala finner vi inte fel i kodningen som ett stort problem då det är logiskt att koda 
skalan från 1 till 5. Det faktum att vi behandlar Likertskalan som skaldata kan 
ifrågasättas, dock kan vårt resonemang kring detta i avsnitt 5.4 motivera till att denna 
klassificering är rätt. Den interna reliabiliteten, det vill säga att två mått som avser mäta 
samma sak ska ge samma resultat, har testats genom Cronbach’s Alpha, vilket även det 
diskuterats i avsnitt 5.4. Genom denna har vi fått fram tillförlitliga index att grunda vår 
analys på (Bryman & Nilsson, 2011, s. 161-162; Cramer, 2003, s. 103-104). 
 

5.6.2 Resultatets generaliserbarhet 
 
Generaliserbarheten är centralt för vår studie då detta är en del av vårt syfte. 
Generalisering innebär i vilken utsträckning våra resultat kan överföras på den 
population vi studerar, det vill säga alla undersökningsobjekt utanför de som deltagit i 
undersökningen (Wallén, 1996, s. 57-58). Genom att vi genomför en totalundersökning 
ökar våra möjligheter för generalisering då alla individer inom populationen är 
inkluderade i urvalet (Bryman & Nilsson, 2011, s. 168-169, 181-182). Dock skapar vår 
låga svarsfrekvens problem för generalisering, varför en bortfallsanalys har genomförts. 
Denna visade att det finns en likhet mellan tidiga och sena svar, vilket enligt 
surrogatmetoden tyder på att de som inte svarat alls kan likställas med sena svar 
(Wallace & Mellor, 1988, s. 135). Detta anser vi försvarar vår generalisering. Även en 
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annan faktor är av betydelse vid generaliseringen. Resultatet kan inte generaliseras om 
inte variablerna har en hög reliabilitet och validitet på grund av att undersökningen då 
inte har en hög tillförlitlighet och resultaten blir oväsentliga (Olsson & Sörensen, 2007, 
s. 158). Grundat på resonemanget i ovanstående del anser vi ha den höga tillförlitlighet 
som krävs för att generalisera studiens resultat. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att våra åtgärder för att öka studiens validitet och reliabilitet samt resultaten i 
bortfallsanalysen ger oss anledning att överföra studiens resultat till populationen.  
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6 Resultat och Analys 
 
I detta kapitel redogörs resultatet från enkätundersökningen. Detta analyseras med 
utgångspunkt i teorierna från kapitel 4, vilket skapar ett underlag för slutsatsen i 
kommande kapitel.  

För att bibehålla våra vetenskapliga utgångspunkter vilka presenterades i kapital 2 och 
främst vår objektivitet har vi för avsikt att inte tolka svaren längre än vad som kommer 
fram i resultatet. Dock kommer en del funderingar kring anledningen till svaret att 
presenteras men dessa är till största del grundade på korrelationsanalyser för att 
undersöka variablernas samband. Därmed anser vi att vår objektivitet kan bibehållas. 
För att kunna generalisera respondenternas svar från de olika påståendena har vi 
genomfört t-test. Detta för att statistiskt säkerhetsställa de erhållna medelvärdena för de 
olika påståendena. Den signifikansnivå vi har antagit är 5 %, vilket innebär att om 
värdet ligger under 0,05 fastställer vi resultatet som statistiskt säkerställt. De tabeller 
som presenteras i kapitlet är de som vi har funnit inkluderar den mest relevanta 
informationen. Övriga delar av en tabell samt kompletterande tabeller, om sådana finns, 
går att finna i bilaga 3 med samma namn som tabellen/figuren i kapitlet. Eftersom 
kapitlet koncentrerar sig på medelvärden har vi valt att i bilaga 1, där vår enkät 
presenteras, inkludera svarsprocenten för varje påstående. Detta kan ge läsaren en snabb 
överblick över resultatet. Observera att det är valid percent som vi har använt oss av, det 
vill säga uteslutna svar inkluderas ej i procentsatsen. Väsentliga siffror i varje tabell 
uppmärksammas via en fetmarkering. För att läsaren lättare ska kunna följa med i 
resultatredovisningen redogör vi för medelvärdenas innebörd, vilket gäller 
genomgående i hela kapitlet. Påståenden som mäter nuvarande situation, det vill säga 
med Likertskalan 1 till 5, har en mittpunkt vid 3 vilken innebär att revisorn intar en 
neutral ställning till påståendet. Förändringen, som mäter från 1 till 3 har en mittpunkt 
vid 2 vilken betyder att ingen förändring har skett gällande påståendet. Slutligen mäts 
våra nio index mellan 0 och 1 vilket innebär att 0,50 betyder att revisorn intar en neutral 
inställning till det mått som indexet mäter.  
 

6.1 Klientelförändringens påverkan på revisorns vardag 
!
Avsnittet presenterar hur revisorns klientel har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten samt innefattar förklaringar till förändringen. Avsnittet redogör även 
för skillnader mellan större och mindre revisionskontor inom ramen för 
klientelförändringen.  
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6.1.1 Förändringen av revisorns klientel 
 
För att undersöka medelvärdena av svaren rörande klientelet har ett one sample t-test 
genomförts. Från tabell 9 kan vi utläsa att revisorn anser att klientelet har varit relativt 
oförändrat men att det har skett en marginell minskning (2,94). Vi kan även se att en del 
av de befintliga bolagen som inte omfattas av revisionsplikten har valt bort revision 
(2,88) men att även antalet nya klienter som inte omfattas av revisionsplikten till viss 
del har ökat (2,99). I det teoretiska kapitlet presenterade vi förväntningar innan 
avskaffandet av revisionsplikten vilka menade att om fördelarna med revision överväger 
kostnaden för densamma skulle bolagen välja en fortsatt revision (Blackwell et al., 1998, 
s. 58; Sunder, 2003, s. 13-14). Även effekterna efter avskaffandet visade att klientelet 
minskat en aning då det ofta är de mindre bolagen som inte upplever fördelarna med 
revisionen och därför väljer bort denna (Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 23, 28; 
Olsson & Hermanson, 2012, s. 35). Om detta är den avgörande faktorn kan vi utifrån 
resultatet säga att för en liten andel bolag anses fördelarna inte överväga kostnaden för 
revisionen. Det faktum att befintliga klienter valt bort revisionen samt att nya klienter 
har tillkommit kan förklara varför det inte ses någon större skillnad än visat gällande 
klientelförändringen. Därmed har revisorns arbetssituation påverkats på så sätt att denna 
har fått ett något förändrat klientel. Vad detta beror på samt vad det har fått för 
betydelse kommer klargöras längre fram i kapitlet. I tabellen kan vi även se att det har 
skett en marginell ökning av antalet klienter som efterfrågar andra tjänster än 
revisionstjänster (2,79). Svanström och Sundgren (2010, s. 51-53) menade innan 
avskaffandet att klientelet möjligtvis skulle verka oförändrat för revisorn eftersom de 
bolag som valde bort revisionen ändå skulle behöva fortsatt hjälp med ekonomisk 
rådgivning. Därmed skulle antalet klienter som efterfrågar andra tjänster än 
revisionstjänster öka, vilket även är fallet i vår studie. Detta kan betyda att klienterna 
väljer revisorn för fortsatt rådgivning eller liknande, eller att utbudet av andra tjänster 
än revisionstjänster har ökat efter avskaffandet av revisionsplikten. Mer om det 
förändrade tjänsteutbudet diskuteras i avsnitt 6.2. De sista tre påståendena tenderar att 
gå mer mot Instämmer inte alls än de övre. Gällande klientrelationen kan vi se att en 
liten förbättring har skett (2,59). Som en fortsättning från ovanstående hävdade 
Svanström och Sundgren (2010, s. 51-53) att relationen mellan revisor och klient är av 
betydelse för om revisorns väljs som fortsatt revisor, rådgivare etcetera. Inom 
tjänstesektorn är relationen till klienten det centrala för att skapa ett långsiktigt 
förhållande (Grönroos, 2008, s. 38-40). Därmed skulle vi kunna tänka oss att denna har 
förbättrats sedan avskaffandet då revisionen nu är efterfrågestyrd, vilket resultatet även 
visar. Dock har den inte förbättrats särskilt mycket vilket skulle kunna tyda på att 
klientrelationen var viktig redan innan avskaffandet av revisionsplikten. Detta skulle 
även kunna förklara varför klientelet har varit relativt oförändrat. En bra klientrelation 
redan innan avskaffandet skulle kunna leda till ett fortsatt samarbete mellan revisor och 
klient även efter avskaffandet. Vi kan även se att det läggs en del arbete på att informera 
befintliga samt nya klienter om vikten av revision, där det syns tendenser till att 
informationsarbetet är mindre gällande befintliga klienter (2,47) än nya (2,52). 
Effekterna efter avskaffandet visade att informationsarbetet hade intensifierats rörande 
vikten av revision, vilket främst inriktat sig på befintliga klienter (Hernetaho Hörnberg 
& Wiberg, 2012, s. 29). Vår undersökning visar det motsatta, det vill säga att 
informationsarbetet nu är lägre för befintliga klienter än för nya. Detta skulle kunna 
förklara resultatet med klientrelationen. Då relationen troligtvis var viktig även innan 
avskaffandet kan informationsarbetet redan ha varit omfattande gällande befintliga 
klienter och därför inte ökat ytterligare. Därmed har revisorns informationsarbete inte 
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påverkats lika mycket som vi trott på grund av avskaffandet av revisionsplikten.  

 
Tabell 9: Förändring av revisorns klientel 

6.1.2 Skillnader i upplevd klientelförändring beroende på kontorsstorlek 
 
Utifrån analysen av medelvärdena kunde vi konstatera att klientelet har varit relativt 
oförändrat men med en liten minskning. För att förklara detta ytterligare har vi valt att 
se om det är någon skillnad i svar rörande påståendet om klientelet har minskat (8a), 
beroende på hur många anställda som arbetar på revisionsbyrån. Den godtyckliga pilen i 
figur 4 visar att svarsalternativ 4 och 5, det vill säga de svar där respondenten anser att 
det har skett en minskning, är negativ. Därmed finns det ett negativt samband mellan 
minskning av klientel och storleken på kontoret, det vill säga mindre kontor upplever en 
större klientförlust än större kontor.  
 

 
Figur 4: Relationen mellan upplevd klientelförändring samt kontorsstorlek 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
8a) Minskning av klientel 37.283 359 .000 2.936 2.78 3.09 
8b) Bolag har valt bort 
revision 56.124 359 .000 2.883 2.78 2.98 

8c) Nya klienter har ökat 37.481 360 .000 2.986 2.83 3.14 
8d) Klienter som 
efterfrågar andra tjänster 
har ökat 

47.630 358 .000 2.791 2.68 2.91 

8e) Förbättrad 
klientrelation 46.099 358 .000 2.588 2.48 2.70 

8f) Informera befintliga 
klienter 44.413 358 .000 2.476 2.37 2.59 

8g) Informera nya klienter 44.712 358 .000 2.518 2.41 2.63 
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Korrelationen testades även med Spearmans rangkorrelation för att se om sambandet är 
signifikant även för hela populationen. I tabell 10 visas att det finns ett negativt 
samband (-0,101) men att detta inte är signifikant (0,055) varför vi inte kan säga att 
sambandet är statistiskt säkerhetsställt. Förklaringen till detta negativa samband kan 
vara att de bolag som väljer bort revisionen är mindre bolag som inte upplever att 
fördelarna överväger kostnaden för revisionen (Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Vi 
har uppmärksammat att svaren från vår avslutande öppna fråga i stor utsträckning 
behandlar den oförändrade vardagen för revisorer på större kontor då dessa uteslutande 
eller till stor del arbetar med stora bolag som inte påverkats av avskaffandet av 
revisionsplikten (se bilaga 4, tabell 5). Om vi antar att ett mindre revisionskontor till 
större del än ett stort revisionskontor behandlar mindre bolag är ett följdriktigt resultat 
att dessa mindre kontor upplever en större klientförlust. Vi kan därför se tendenser till 
att arbetssituationen för revisorn på ett mindre kontor har förändrats mer än för revisorn 
på ett större kontor rörande klientelet.  
 

Correlations 
 6) Antal 

anställda 
8a) Minskning 

av klientel 

Spearman's rho 

6) Antal anställda 

Correlation 
Coefficient 1.000 -.101 

Sig. (2-tailed) . .055 
N 389 360 

8a) Minskning av klientel 

Correlation 
Coefficient -.101 1.000 

Sig. (2-tailed) .055 . 
N 360 360 

Tabell 10: Korrelation mellan upplevd klientelförändring samt kontorsstorlek 

6.1.3 Förklaringar till det förändrade klientelet 
 
För att ytterligare undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat revisorns upplevda 
klientelförändring har vi med Spearmans rangkorrelation undersökt korrelationer mellan 
minskning av klientel samt andra relevanta faktorer. Först har vi undersökt vilka bolag 
som kan ha påverkat förändringen i klientelet. Tabell 11 visar att det finns ett signifikant 
(0,000) positivt samband (0,502) mellan minskning av klientel (8a) och att de bolag 
som inte längre omfattas av revisionsplikten har valt bort revision (8b). Det vill säga när 
revisorn upplever att en minskning av klientelet har skett har detta berott på att 
befintliga bolag, som inte längre behöver revideras enligt lag, har valt bort revisionen.  
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Correlations 
 8a) Minskning av 

klientel 
8b) Bolag har 

valt bort 
revision 

Spearman's rho 

8a) Minskning av klientel 

Correlation 
Coefficient 1.000 .502** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 360 360 

8b) Bolag har valt bort 
revision 

Correlation 
Coefficient .502** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 360 360 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 11: Korrelationen mellan upplevd klientelförändring samt bolag som inte omfattas av 
revisionsplikten 

För att se om minskningen även beror på att nya klienter inte väljer revision har vi valt 
att testa korrelationen mellan minskning av klientel (8a) och om antal nya klienter, det 
vill säga nybildade bolag, har ökat (8c). Detta då erhållna svar från vår öppna fråga 
visar att revisorn till stor del upplever att klientförändringen beror på att nybildade 
bolag väljer bort revision (se bilaga 4, tabell 5). Tabell 12 visar att det inte finns något 
signifikant (0,928) negativt samband (-0,005) mellan dessa två faktorer. Hade 
minskningen berott på att nya klienter väljer att inte anlita en revisionsbyrå hade 
sambandet varit signifikant negativt. Bolagsverket visade att 75 % av de nybildade 
bolagen som inte omfattas av revisionsplikten väljer bort revision (Bolagsverket, 2012). 
De visade även att antalet nyregistrerade bolag ökat under 2011 med nästan 97 % 
(Bolagsverket, 2011). Dessa siffror kan därmed förklara varför revisorn upplever att 
klientelförändringen beror på att befintliga bolag, inte nybildade bolag väljer bort 
revision. På grund av den stora ökningen av nyregistrerade bolag där ett stort antal, men 
inte alla, väljer bort revisionen ökar antalet nya klienter. Detta förklarar den upplevda 
ökningen av antalet nya klienter samt minskningen av befintliga klienter.  
 

Correlations 
 8a) Minskning 

av klientel 
8c) Nya 

klienter har 
ökat 

Spearman's rho 

8a) Minskning av klientel 

Correlation 
Coefficient 1.000 -.005 

Sig. (2-tailed) . .928 
N 360 360 

8c) Nya klienter har ökat 

Correlation 
Coefficient -.005 1.000 

Sig. (2-tailed) .928 . 
N 360 361 

Tabell 12: Korrelation mellan upplevd klientelförändring samt antalet nya klienter 
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6.2 Tjänsteutvecklingens påverkan på revisorns vardag 
 
Avsnittet presenterar revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt och hur dessa har 
förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Avsnittet redogör även för 
tjänsteutbudets utveckling samt skillnader mellan större och mindre revisionsbyråer.  
 

6.2.1 Revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt  
 
Genom ett one sample t-test har vi undersökt medelvärdet för påståendena gällande 
tjänsteutbudet. Från tabell 13 kan vi se att andelen revisionsuppdrag (4,22) överstiger 
andelen uppdrag som är av annan karaktär än revision (2,78). Förändringen, vilken kan 
ses i tabell 14, säger oss att andelen revisionsuppdrag minskat en aning (1,82) medan 
andra uppdrag ökat något (2,12). Innan avskaffandet fanns förväntningen att detta skulle 
ske, det vill säga att andelen revisionsuppdrag skulle minska (Svanström, Sundgren, 
2010, s. 50). I propositionen hävdades att avskaffandet skulle innebära en ökad 
efterfrågan av andra typer av granskningstjänster, detta för att passa klientens behov. 
Dock hävdades det även att den minskade andelen revisionsuppdrag inte med säkerhet 
skulle öka efterfrågan av andra tjänster då klienterna möjligtvis prioriterar annat (Prop. 
2009/10:204, s. 105). Studiens resultat säger oss att revisionsuppdrag fortfarande är den 
största andelen uppdrag men att dessa har minskat och andra typer av uppdrag har ökat 
på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Detta är enligt Grönroos (2008, s. 180-
181) en naturlig del i tjänstesektorn där stöd- och bitjänster tillkommer och utvecklas 
för att skapa en helhetslösning för klienten. Även detta har vi märkt från de svar som 
erhållits från vår avslutande öppna fråga där revisorn upplever ett minskat antal 
revisionsuppdrag samt en ökad möjlighet att börja erbjuda alternativa tjänster (se bilaga 
4, tabell 5). Därmed kan resultatet säga oss att avskaffandet har inneburit att revisorn i 
större utsträckning än tidigare får prioritera helhetslösningar för klienten för att möta 
den förändrade efterfrågan. Rörande graden av marknadsföring är denna något över 
medel (3,09) och har marginellt ökat (2,12) på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Innan avskaffandet fanns förväntningen att detta skulle resultera i en 
ökad konkurrens mellan revisionsbyråer och redovisningsbyråer eftersom 
redovisningsbyråerna nu skulle kunna utföra samma typer av tjänster som efterfrågades 
(Prop. 2009/10:204, s. 105). På grund av denna ökade konkurrens skulle revisorn bli 
tvungen att marknadsföra sig i större utsträckning än innan avskaffandet (Vikström & 
Wahlin, 2008, s. 52-53). Vi kan konstatera att så är fallet, det vill säga revisorn måste 
marknadsföra sig i något större utsträckning efter avskaffandet. Därmed har revisorn 
mötts av en förändrad arbetssituation där vikten av att kunna sälja sina tjänster har ökat. 
Även detta var något som uppmärksammats från den öppna frågan, dock upplevdes 
förändringen vara marginell. Påståendet huruvida klienten är deltagande i utformningen 
av tjänsten (2,85) tenderar att ha en sämre överensstämmelse än om klientens behov är i 
centrum när tjänsten utformas (4,03). Vi kan även se att det skett en något större ökning 
av att klientens behov är i centrum vid tjänstens utformning (2,12) än klientens 
deltagande vid utformningen (2,08). Revisorns arbete inom tjänstesektorn karaktäriseras 
av en tjänstedominant logik där tjänsten skapas tillsammans med klienten (Grönroos, 
1998, s. 11, 15-16). Därför anser vi det naturligt att detta är en viktig del inom revisorns 
arbete samt att denna kan ha ökat på grund av avskaffandet. Dock visar resultatet att 
revisorn anser det vara av större betydelse att identifiera klientens behov än att denna är 
med i utformningen av tjänsten. Att identifiera klientens behov är av vikt för att värde 
ska skapas för klienten så att en god och långsiktig relation kan uppstå mellan revisor 
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och klient (Grönroos, 1998, s. 16-17). Resultatet innebär därmed att revisorn lägger 
större vikt vid den relationsbaserade marknadsföringen än vid den tjänstedominanta 
logiken och även att den relationsbaserade marknadsföringen ökat i större utsträckning 
på grund av avskaffandet. Detta kan ytterligare vara ett resultat av en god relation 
mellan revisor och klient som verkar ha funnits redan innan avskaffandet, vilket 
diskuterades i föregående avsnitt, samt att arbetet för att behålla denna relation har 
intensifierats. Det kan även ha ett samband med diskussionen kring revisionens vara 
eller icke vara och vilka fördelar och kostnader som klienten ser med denna (Vikström 
& Wahlin, 2008, s. 52-53). Därmed kan behovsanpassning vara viktigare än att klienten 
är delaktig, just för att identifiera fördelar och kostnader. Nuvarande situation visar även 
att revisorn i stor utsträckning anser att det är viktigt med personliga möten mellan 
klient och revisor för att skapa en god relation (4,77) samt att detta marginellt har ökat 
(2,07). Detta resultat kan även kopplas ihop med den relationsbaserade 
marknadsföringen och att revisorn anser att denna är viktig och blivit ännu mer 
betydelsefull på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Den höga 
överensstämmelsen för påståendet samt den marginella ökningen kan ge oss en 
ytterligare indikation på att relationen mellan revisor och klient var viktig redan innan 
avskaffandet. Därmed kan vi ännu en gång konstatera att revisorn arbetar med att skapa 
goda relationer till sina klienter men att detta var av stor betydelse redan innan 
avskaffandet. I bilaga 4, tabell 5, kan vi se att somliga revisorer ser avskaffandet som 
något positivt på så sätt att det bidragit till att revisorn har mer tid för varje klient, vilket 
även detta kan bidra till en förbättrad relation mellan revisor och klient. Vi kan även se 
tendenser till att den ökade konkurrensen innebär att revisorn anser sig tvungen till att 
vara mer innovativ (3,47), men inte i lika stor utsträckning som betydelsen av 
personliga möten (4,77). Dock anser revisorn att betydelsen av att vara innovativ på 
grund av konkurrens har ökat i större utsträckning (2,11) än betydelsen av personliga 
möten (2,07) på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Den ökade konkurrensen 
efter avskaffandet, som vi diskuterat ovan, skulle enligt tidigare studier medföra att 
revisorn blev tvungen att bli mer innovativ (Kindström et al., 2012, s. 1) Medelvärdet 
samt ökningen visar att revisorn anser att den ökade konkurrensen inneburit att de måste 
bli mer innovativa men dock ej i vidare stor utsträckning. Detta visar på att revisorns 
arbetssituation har förändrats på så vis att de måste vara mer kreativa och tänka i andra 
banor jämfört med tidigare. 
 
Utifrån resonemanget ovan är det logiskt att innovationen ökat mer än betydelsen av 
personliga möten. Detta då vi kommit fram till att personliga möten var av stor 
betydelse redan innan avskaffandet. Gällande de tre sista påståendena vilka behandlar 
karaktären på arbetsuppgifterna anser revisorn att rådgivning utgör den största delen 
(3,51) följt av granskning (3,42) och sist administration (2,36). Vidare anser revisorn att 
andelen rådgivning ökat mest av de tre (2,08) samt att andelen granskning tenderar till 
att ha minskat (1,96), dock är alla förändringar marginella. Resultatet stämmer överens 
med teorin på så sätt att revisionsarbetet skulle bli en mer efterfrågestyrd verksamhet på 
grund av avskaffandet och att rådgivningsdelen skulle utvecklas (Vikström & Wahlin, 
2008, s. 52-53). Vilket också stämmer med de svar vi erhållit från vår avslutande öppna 
fråga, se bilaga 4, tabell 5. Då revisionsuppdrag utgjorde den största andelen uppdrag 
kan vi se att dessa har gått från att enbart inkludera granskning till att även inkludera 
rådgivning.  
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One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
9a) Andel revisionsuppdrag 83.316 329 .000 4.218 4.12 4.32 
9b) Andel andra uppdrag 42.177 329 .000 2.782 2.65 2.91 
9c) Utsträckning 
marknadsföring 41.534 329 .000 3.091 2.94 3.24 

9d) Klientens deltagande 46.241 329 .000 2.845 2.72 2.97 
9e) Klientens behov vid 
utformning 68.365 329 .000 4.027 3.91 4.14 

9f) Personliga möten för 
god relation 178.671 327 .000 4.768 4.72 4.82 

9g) Mer innovativ p.g.a. 
konkurrens 54.692 328 .000 3.468 3.34 3.59 

9h) Andel granskning 57.235 329 .000 3.424 3.31 3.54 
9i) Andel rådgivning 66.644 329 .000 3.506 3.40 3.61 
9j) Andel administrativt 
arbete 39.145 329 .000 2.358 2.24 2.48 

Tabell 13: Revisorns nuvarande situation gällande arbetsuppgifter samt arbetssätt 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
9a) Andel 
revisionsuppdrag 75.192 328 .000 1.818 1.77 1.87 

9b) Andel andra uppdrag 107.732 328 .000 2.116 2.08 2.15 
9c) Utsträckning 
marknadsföring 105.233 328 .000 2.116 2.08 2.16 

9d) Klientens deltagande 124.452 327 .000 2.079 2.05 2.11 
9e) Klientens behov vid 
utformning 115.388 328 .000 2.119 2.08 2.15 

9f) Personliga möten för 
god relation 138.676 329 .000 2.073 2.04 2.10 

9g) Mer innovativ p.g.a. 
konkurrens 119.055 329 .000 2.109 2.07 2.14 

9h) Andel granskning 142.287 328 .000 1.960 1.93 1.99 
9i) Andel rådgivning 134.457 329 .000 2.079 2.05 2.11 
9j) Andel administrativt 
arbete 165.000 327 .000 2.012 1.99 2.04 

Tabell 14: Förändringen av revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt 

6.2.2 Förändringen av tjänsteutbudet  
 
För att få en djupare bild av hur revisorns vardag har förändrats rörande hur dennes 
nedlagda arbetstid har omfördelats gällande andra tjänster än revisionstjänster har vi 
undersökt förändringen av ett antal tjänster. I figur 5 kan vi se att företagsrådgivning är 
den tjänst som upplevs ha ökat mest av alternativen då 18,5 % av respondenterna anser 
att tjänsten har ökat på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Innan avskaffandet 
fanns förväntningen att revisorns höga kompetens skulle innebära att klienten även i 
fortsättningen väljer revisorn för ekonomisk rådgivning (Svanström, Sundgren, 2010, s. 
52-53). Även betydelsen av att identifiera klientens behov och att göra detta genom ett 
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ömsesidigt beroende talar för att revisorn väljs då revisorn är den person som har en bra 
uppfattning om klientens verksamhet och vet vad denne behöver (Grönroos, 1998, s. 
16-17). Utifrån detta kan vi se ökningen av företagsrådgivningen som en naturlig 
utveckling. Vad gäller upprättande av bokslut kan vi se att 14,3 % av respondenterna 
anser att denna tjänst har ökat. Även detta resultat kan kopplas till revisorns kompetens 
vilken kan vara en anledning till varför revisorn väljs för dessa typer av tjänster. Även 
överenskomna revisionsåtgärder upplevs ha ökat av en del respondenter (9,7 %). Denna 
ökning kan bero på att tjänsten anses som ett bra alternativ till revision där klienten 
erhåller en del överenskomna granskningar. Dock är det en stor andel vet ej på de två 
sistnämnda alternativen, 15,8 % respektive 7,9 %. Förklaringen till detta kan vara att 
tjänsterna inte är så vanliga vilket gör att respondenten inte kan uttala sig om hur denna 
har förändrats. Dock anser vi att dessa tjänster är två bra stöd- och bitjänster till 
revisionen vilka kan passas ihop med klientens behov utan att inkludera en revision. På 
grund av detta anser vi att dessa borde uppmärksammas mer. Skattetjänster är den tjänst 
som upplevs vara mest oförändrad av de uppräknade tjänsterna, 90,9 % av 
respondenterna har angett detta, men den anses även ha ökat en del, 7,6 % av 
respondenterna uppger detta. Förklaringen till resultatet kan vara att tjänsten var viktig 
och efterfrågad redan innan avskaffandet av revisionsplikten varför ingen större 
förändring kan ses efter. Ökningen kan dock tyda på att tjänsten blivit mer efterfrågad 
på grund av avskaffandet av revisionsplikten samt att revisorns kompetens kring dessa 
frågor har gjort att revisorn anlitas för fortsatt hjälp kring skattefrågor.  
 

 
Figur 5: Förändringen av revisorns tillhandahållna tjänster 

Många av förväntningarna som fanns innan avskaffandet av revisionsplikten inriktade 
sig på ett utökat tjänsteutbud för revisorn för att stå sig i konkurrensen gentemot 
redovisningsbyråerna (Prop. 2009/10:204, s. 105; Svanström, Sundgren, 2010, s. 50; 
Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-53). Även effekterna efter visade att revisorn numera 
har större fokus på utbud av andra tjänster som en kompensation för minskade 
revisionsuppdrag (Hernetaho Hörnberg & Wiberg, 2012, s. 24). Vad vi kan se från 
resultatet samt figuren ovan är att tjänsteutbudet varit relativt oförändrat för våra 
respondenter men att en del respondenter anser att vissa tjänster har ökat, framförallt 
företagsrådgivning. Vi relaterar här till vår öppna fråga rörande tjänsteutbudet för att se 
om ytterligare förändringar har skett, se tabell 15. Av de som svarat anger den största 
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andelen att ingen mer förändring, utöver de som visats i figuren ovan, har skett. Dock 
kan vi se att vissa andra tjänster har ökat eller tillkommit varför vi har anledning att tro 
att våra respondenter på grund av avskaffandet av revisionsplikten har utökat sitt 
tjänsteutbud och på så vis mött den förändring som har skett inom revisionsyrket.  
 

Typ av tjänst som förändrats Antal 
svar 

Ingen förändring av andra tjänster än de ovanstående 42 
Mer redovisningsuppdrag utfört av revisorn eller annan på byrån 5 
Revisorer som gör revision upprättar inte även bokslut 5 
Arbetar med stora bolag, därav ingen förändring 4 
Arbetar ej med andra tjänster än revision 2 
Mer rådgivning/konsultation 2 
Mindre andel revisionsuppdrag 1 
Större fokus på revisionsmetodik och formalia 1 
Övrigt: intyg, medrevisor, särskild granskningsman, separata utredningar, momsfrågor, 
företagsöverlåtelser 

3 

Tabell 15: Resultat från öppna frågan gällande tjänsteutbudet 

6.2.3 Korrelationer kring revisorns arbetssätt 
 
I del 6.2.1 kom vi fram till att identifiering av klientens behov är en central del i 
revisorns arbete. Då detta är en del av den relationsbaserade marknadsföringen 
tillsammans med betydelsen av att skapa en god relation mellan revisor och klient 
undersöker vi korrelationen mellan dessa två variabler med Spearmans rangkorrelation. 
Tabell 16 visar att det finns ett positivt (0,231) signifikant (0,000) samband mellan 
betydelsen av att identifiera klientens behov vid utformningen av tjänsten och 
betydelsen av personliga möten för att skapa en god relation. Den relationsbaserade 
marknadsföringen innebär att man skapar en god relation till sin klient för ett långsiktigt 
förhållande genom att generera värde för klienten, vilket åstadkoms genom att 
identifiera klientens behov (Grönroos, 1998, s. 16-17). Den positiva korrelationen kan 
därför säga oss att det finns ett samband mellan variablerna som inkluderas i den 
relationsbaserade marknadsföringen vilket leder oss till att anta att revisorn arbetar med 
denna typ av marknadsföring.  
 

Correlations 
 9e) Klientens 

behov vid 
utformning 

9f) Personliga 
möten för god 

relation 

Spearman's rho 

9e) Klientens behov vid 
utformning 

Correlation Coefficient 1.000 .231** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 330 328 

9f) Personliga möten för 
god relation 

Correlation Coefficient .231** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 328 328 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 16: Utsträckning relationsbaserad marknadsföring 

För att se om den relationsbaserade marknadsföringen har ökat på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten undersökte vi korrelationen mellan variablernas 
förändringar med Spearmans rangkorrelation. Resultatet i tabell 17 visar oss att det 
finns ett positivt (0,285) signifikant (0,000) samband mellan förändringarna. Då 
förändringen av de två variablerna är något över 2, vilket kan ses i tabell 14, säger det 
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positiva sambandet oss att en ökning av den ena variabeln har inneburit en ökning av 
den andra variabeln. Då det finns ett samband mellan förändringen av variablerna samt 
att det fanns ett samband för nuvarande situation för variablerna, antyder detta att den 
relationsbaserade marknadsföringen existerade redan före avskaffandet av 
revisionsplikten men har intensifierats på grund av avskaffandet. Denna förändring kan 
ha sin grund i den ökade konkurrensen som uppstått mellan revisionsbyråer och 
redovisningsbyråer på grund av avskaffandet av revisionsplikten samt att revisorn nu 
måste marknadsföra sig på ett sätt som denne tidigare inte behövt. Även den ökade 
andelen rådgivning kan ha bidragit till att den relationsbaserade marknadsföringen fått 
en ökad betydelse. Detta då revisorn försätts i en sådan situation att denne måste sätta 
sig in i klientens verksamhet och identifiera dennes behov för att kunna erbjuda den 
bästa rådgivningen samt utöka och förbättra de personliga mötena med klienten för att 
skapa en långsiktig relation och på så vis behålla klienten.  
 

Correlations 
 9e) Klientens 

behov vid 
utformning 

9f) Personliga 
möten för god 

relation 

Spearman'srho 

9e) Klientens behov vid 
utformning 

CorrelationCoefficient 1.000 .285** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 329 329 

9f) Personliga möten för 
god relation 

CorrelationCoefficient .285** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 329 330 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 17: Förändringen av den relationsbaserade marknadsföringen 

6.2.4 Skillnaden mellan en revisor på en större och en mindre byrå 
 

Andra studier har visat att det existerar skillnader mellan revisorer på större och mindre 
byråer, varför vi valt att testa detta. Big 4 räknas som en större byrå medan övriga 
byråer anses vara mindre. De skillnader vi har undersökt är byråns omfattning gällande 
marknadsföring, betydelsen av personliga möten för att skapa en god relation samt om 
konkurrens innebär att revisorn måste vara mera innovativ. Detta har gjorts genom att 
jämföra medelvärden för nuvarande situation samt förändring för varje variabel. Tabell 
18 visar att en revisor inom Big 4 anser sig marknadsföra sig i större utsträckning (3,66) 
än en revisor på en mindre byrå (2,67). Dock finns det en tendens till att en revisor på 
en mindre byrå anser att marknadsföringen har ökat i större grad (2,12) än en revisor 
inom Big 4 (2,11), dock är resultatet relativt lika och oförändrat. Effekter efter 
avskaffandet visade att större byråer har en mer synlig marknadsföring medan mindre 
byråer inte har en lika utstuderad marknadsföring (Ajamlou et al., 2011, s. 43; Erngren 
et al., 2013, s. 22). Detta kan vara en förklaring till varför revisorer inom Big 4 anser sig 
marknadsföra sig i större utsträckning än en revisor på en mindre byrå. Vidare anser en 
revisor inom Big 4 att personliga möten mellan revisor och klient är av större betydelse 
för att skapa en god relation (4,82) än en revisor på en mindre byrå (4,73), överlag anser 
dock båda grupperna att personliga möten är viktiga. Vi kan även se att det har varit 
relativt oförändrat på grund av avskaffandet av revisionsplikten, med en marginell 
ökning för båda grupperna (2,07). Därmed kan vi säga att personliga möten både före 
och efter avskaffandet är viktigt för att skapa en god relation mellan revisor och klient. 
Efter avskaffandet av revisionsplikten visades att både större och mindre byråer 
värdesatte den relation de hade till sin klient samt att det nu var viktigt att sätta sig in i 
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klientens verksamhet för att kunna identifiera dennes behov (Erngren et al., 2013, s. 18, 
22). Vårt resultat visar att så är fallet men att detta var viktigt även innan avskaffandet 
då ökningen är relativt låg. Den marginella skillnaden som finns mellan en revisor inom 
Big 4 och en revisor på en mindre byrå tror vi kan bero på att en större byrå satsar mer 
på personliga möten och att en mindre byrå i större utsträckning lever på den relation 
som finns till klienten, vilket skulle kunna förklara skillnaden mellan revisorerna inom 
de olika byråerna. Slutligen kan vi se att en revisor inom Big 4 (3,81) i större 
utsträckning än en revisor på en mindre byrå (3,22) anser att konkurrens innebär att 
revisorn måste vara mera innovativ. Dock är siffran inte särskilt hög varför vi kan säga 
att känslan av att revisorn behöver vara innovativ på grund av konkurrens existerar men 
inte i speciellt stor utsträckning. Gällande förändringen av detta påstående visar tabellen 
att det har skett en liten ökning på grund av avskaffandet av revisionsplikten och att 
denna är högre för en revisor på en mindre byrå (2,13 jämfört med 2,09). Resultatet kan 
bero på att det är lättare för en revisor på en större byrå att vara innovativ vid 
konkurrens på grund av att den har en stor organisation bakom sig (Erngren et al., 2013, 
s. 29). Detta anser vi kan förklara varför siffran är högre för en revisor inom Big 4 än 
för en revisor på en mindre byrå.  
 

 Big 4 Mindre byrå 
9c) Utsträckning marknadsföring - Nuvarande situation 3,66 2,67 
9c) Utsträckning marknadsföring - Förändring 2,11 2,12 
9f) Personliga möten för god relation - Nuvarande situation 4,82 4,73 
9f) Personliga möten för god relation - Förändring 2,07 2,07 
9g) Innovativ p.g.a. konkurrens - Nuvarande situation 3,81 3,22 
9g) Innovativ p.g.a. konkurrens - Förändring 2,09 2,13 

Tabell 18: Jämförelse mellan en revisor inom Big 4 och en revisor på en mindre byrå 

6.3 Revisorns kompetens och betydelsen av denna 
!
Avsnittet presenterar hur revisorns kompetens har förändrats på grund av avskaffandet 
av revisionsplikten samt vilka typer av kompetenser revisorn anser sig inneha och 
förändringen av dessa.  
 

6.3.1 Utvecklingen av revisorns kompetens 
 
Med hjälp av ett cirkeldiagram har vi undersökt hur respondenten anser att avskaffandet 
av revisionsplikten har påverkat dennes kompetens, vilken vi definierar som 
kunskapsbredd inom arbetet. I figur 6 kan vi se att ingen av respondenterna anser att 
avskaffandet inneburit att deras kompetens har hämmats. Nästan 90 % anser att denna 
är oförändrad och drygt 10 % anser att denna har utvecklats. I kapitel 4 talade vi om hur 
viktig revisorns kompetens blivit efter avskaffandet och att denna fått en allt större 
betydelse då revisionen blivit efterfrågestyrd. Ribbestam (2008, s. 39) var en av dem 
som hävdade att avskaffandet skulle innebära en möjlighet för revisorn att bevara samt 
utveckla sin kompetens, vilket enligt erhållet resultat verkar vara fallet. Figuren nedan 
visar att kompetensen upplevs ha utvecklats för en del respondenter på grund av 
avskaffandet varför vi får anledning att tro att betydelsen av en hög kompetens har ökat. 
Vi kan därmed anta att revisorn på grund av avskaffandet måste fokusera på att förbättra 
denna kompetens för att möta den nu efterfrågestyrda revisionen. Hur kompetensen har 



!

66 
!

förändrats samt revisorns nuvarande situation gällande kompetensen redovisas i nästa 
del. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Revisorns förändrade kompetens 

6.3.2 Revisorns typ av kompetens samt dess förändring 
 
Med hjälp av one sample t-test har vi närmare undersökt erhållna medelvärden rörande 
revisorns kompetens. Tabell 19 visar att revisorn anser sig inneha en hög kompetens 
vad gäller de fyra sista kompetenserna medan påståendet om att kompetensen är 
klientspecifik är något lägre (3,54). Marginellt anser revisorn att yrkeskompetensen är 
högst (4,55), därefter baskompetensen (4,54) medan de resterande två är något lägre, 
den kritiska kompetensen ligger på 4,36 och affärskompetensen på 4,37. I avsnitt 6.2 
kom vi fram till att den relationsbaserade marknadsföringen är av stor betydelse för 
revisorn, både innan avskaffandet samt något mer efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Därmed är det viktigt att revisorn innehar den rätta kompetensen då klienten bedömer 
tjänsten utifrån revisorns kvaliteter (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108; 
Schneider, 1994, s. 73). Att revisorn inte finner att dennes kompetens är särskilt 
klientspecifik kan innebära att revisorn innehar en bred kunskap vilken inte enbart är 
inriktad på en specifik typ av klient. De två nästkommande kompetenserna, 
baskompetensen samt yrkeskompetensen är höga och betyder att revisorn anser sig ha 
kunskap kring byråns grundläggande historia, målsättning och tjänsteutbud samt att 
revisorn anser sig inneha den specifika kunskapen som krävs för dennes arbete 
(Thomasson, 1993, s. II:83-II:84). Något lägre är den kritiska kompetensen samt 
affärskompetensen, dock är de ändå relativt höga vilket innebär att revisorn anser sig 
kunna hantera oväntade händelser så som svårigheter i klientrelationen samt kunna sätta 
sig in i klientens situation för att identifiera dennes behov (Thomasson, 1993, s. II:83-
II:84). Eftersom revisorn anser sig inneha alla de kompetenser som krävs för att 
genomföra en relationsbaserad marknadsföring kan vi konstatera att den 
relationsbaserade marknadsföringen inte bara används av revisorn utan att denna även 
har en möjlighet att genomföras med goda resultat.  
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One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
13a) Klientspecifik 61.658 316 .000 3.543 3.43 3.66 
13b) Baskompetens 123.889 316 .000 4.543 4.47 4.61 
13c) Yrkeskompetens 140.824 315 .000 4.554 4.49 4.62 
13d) Kritisk 
kompetens 116.718 315 .000 4.364 4.29 4.44 

13e) Affärskompetens 124.955 315 .000 4.373 4.30 4.44 

Tabell 19: Revisorns nuvarande kompetens 

För att se hur de olika kompetenserna har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten har medelvärdena för förändringen undersökts. I tabell 20 kan vi se att 
revisorn anser att alla kompetenser har varit relativt oförändrade men att det ändå har 
skett en marginell ökning av samtliga. Mest har affärskompetensen ökat (2,03), medan 
yrkeskompetensen ökat minst (2,01). Eftersom identifiering av klientens behov är och 
har blivit ännu viktigare för revisorn är ett följdriktigt resultat att affärskompetensen har 
ökat, vilket även är fallet (Erngren et al., 2013, s. 18, 22; Grönroos, 1998, s. 16-17). 
Revisorn anser sig därmed bättre kunna sätta sig in i klientens situation och på så sätt 
identifiera vilka behov klienten har. Kompetensen anses dock överlag vara relativt 
oförändrad och eftersom medelvärdena för nuvarande situation var höga, de alla vägde 
mer mot Instämmer helt, kan vi anta att revisorn även före avskaffandet ansåg att god 
kompetens var viktigt och hade därför den kompetens som krävdes. Detta, tillsammans 
med en förändring vilken tyder på att kompetensen varit relativt oförändrad på grund av 
avskaffandet, kan förklara varför så många som nästan 90 % ansåg att avskaffandet 
inneburit att kompetensen förblivit oförändrad. Därmed har revisorns arbetssituation i 
form av att skaffa sig ny och/eller förbättrad kompetens inte förändrats nämnvärt på 
grund av avskaffandet, dock kan vi konstatera att kompetensen är en viktig del inom 
revisionsyrket. Den relativt oförändrade kompetensen tillsammans med att den 
relationsbaserade marknadsföringen visade sig existera i hög grad redan innan 
avskaffandet tyder på att revisorn höll en god standard även innan avskaffandet. Att 
revisorn inte upplevt någon större klientförlust på grund av avskaffandet, vilket 
konstaterades i avsnitt 6.1, kan också det grundas i revisorns upplevda kompetensnivå. 
Om revisorns kompetens anses vara bredare än den hos exempelvis en 
redovisningskonsult kan detta innebära att klienten väljer att stanna kvar hos revisorn 
(Alstermark & Kopparmalms, 2012, s. 66, 70; Svanström, Sundgren, 2010, s. 52-53). 
Då revisorn själv anser sig ha en något förbättrad, alternativt oförändrad kompetensnivå 
på grund av avskaffandet, kan detta ha inneburit att klienterna valt ett fortsatt samarbete 
med revisorn. 

Tabell 20: Förändringen av revisorns kompetens 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
13a) Klientspecifik 263.371 316 .000 2.019 2.00 2.03 
13b) Baskompetens 287.596 316 .000 2.016 2.00 2.03 
13c) Yrkeskompetens 284.342 315 .000 2.009 2.00 2.02 
13d) Kritisk kompetens 286.701 315 .000 2.016 2.00 2.03 
13e) Affärskompetens 216.433 315 .000 2.028 2.01 2.05 
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6.4 Förväntningarna på revisorn 
!
Avsnittet presenterar tydligheten av klientens förväntningar på revisorn, 
konsekvenserna av detta samt förändringen av de båda. Vidare diskuteras hur revisorns 
kompetens har ett samband med klientens förväntningar.  
 

6.4.1 Förväntningsgapets existens samt dess förändring 
 
För att undersöka medelvärdet gällande klientens förväntningar på revisorn har vi 
genomfört ett one sample t-test. I tabell 21 kan vi se att revisorn har angett ett 
genomsnittligt svar om 3,31 gällande tydligheten av klientens förväntningar samt 3,05 
huruvida klientens förväntningar på revisorn ibland kan skapa problem. Vi kan därmed 
utläsa att klientens förväntningar på revisorn antas vara relativt tydliga och att dessa 
tenderar att skapa problem ibland. Att det idag för revisorn skulle existera ett 
förväntningsgap, det vill säga skilda uppfattningar mellan revisorn och dennes klient 
vad gäller revisorns skyldigheter vid en revision, antas föga troligt utifrån resultatet 
(Cassel, 1996, s. 189; McEnroe & Martens, 2001, s. 345-346). Som resultatet visar 
verkar det i vissa fall förekomma skilda förväntningar mellan revisor och klient. Detta 
antas dock inte vara något större problem för parterna. Enligt McEnroe och Martens 
(2001, s. 345) är det av stor vikt att revisor och klient är överens om vad samarbetet ska 
innebära för båda parter så att det inte ska uppstå skilda förväntningar. Även Cassel 
(1996, s. 217) menade att detta var viktigt för att undvika missförstånd. Utifrån vad 
dessa teorier säger samt de svar vi erhållit från studien får vi anta att revisor och klient i 
dagsläget på ett bra och tydligt sätt klargör vad samarbetet innebär. Detta då det inte 
förefaller uppstå skilda förväntningar som skapar problem i någon större bemärkelse. 
Vad gäller förändringen kan vi se att tydligheten av klientens förväntningar på revisorn 
antas ha ökat marginellt (2,05) och att skapandet av problem på grund av klientens 
förväntningar i stort sett är oförändrat (2,00) (tabell 22). Detta tyder på att avskaffandet 
av revisionsplikten antas ha bidragit till att klientens förväntningar på revisorn blivit allt 
tydligare, dock i liten omfattning. Enligt Koh och Woo (1998, s. 151) är ett sätt att 
minska förväntningsgapet att förbättra revisorns oberoende. Något som Steve 
Ribbestam (2008, s. 39) ansåg att avskaffandet av revisionsplikten skulle innebära då 
lagändringen skulle bidra till att revisorns arbetsroll skulle bli tydligare och därmed öka 
dennes oberoende. Utifrån de resultat vi erhållit kan vi konstatera att det skett en 
marginell ökning vad gäller klientens förväntningar på revisorn, vilket kan vara ett 
resultat av att revisorn blivit allt mer oberoende på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Då situationen ändå får anses relativt oförändrad kan vi anta att 
revisorerna redan innan avskaffandet uppträdde oberoende varför man inte kan se någon 
större skillnad. Vi kan inte med säkerhet säga att ökningen beror på att revisorns 
oberoende har förbättrats, dock kan det ändå vara en förklaring till ökningen. 
Sammanfattningsvis kan vi anta att förväntningsgapet inte anses vara särskilt stort hos 
revisorn men att det har skett en liten förbättring på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Revisorn har därför i sin vardag mötts av tydligare förväntningar vilket 
minskar risken för missförstånd.  
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One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
14a) Tydliga förväntningar 
på revisorn 73.334 312 .000 3.310 3.22 3.40 

14b) Klientens 
förväntningar kan skapa 
problem 

53.557 312 .000 3.048 2.94 3.16 

Tabell 21: Nuvarande förväntningar och dess konsekvens 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

14a) Tydliga 
förväntningar på revisorn 153.769 313 .000 2.045 2.02 2.07 

14b) Klientens 
förväntningar kan skapa 
problem 

209.370 313 .000 2.003 1.98 2.02 

Tabell 22: Förändringen av förväntningarna 

6.4.2 Kompetensens påverkan på klientens förväntningar 
 
Utifrån resultatet ovan kunde vi se att förväntningarna på revisorn och de problem dessa 
förväntningar kan skapa har upplevts av revisorn som relativt oförändrade. För att 
ytterligare undersöka vad som kan vara orsaken till detta, förutom ett förbättrat 
oberoende, har vi valt att undersöka korrelationen mellan tydligheten i klientens 
förväntningar samt revisorns kompetensnivå för att se om det finns ett signifikant 
samband. I tabell 23, kan vi se att det finns ett signifikant (0,000) positivt samband 
(0,197) mellan variablerna, vilket innebär att ju högre kompetensnivå revisorn har desto 
tydligare är förväntningarna på densamma eller vice versa. Detta resultat styrker Filip 
Cassels teori (1996, s. 190, 193, 208) om att revisorns kompetensnivå kan påverka ett 
eventuellt förväntningsgap. Om revisorns kompetensnivå är låg kan detta resultera i en 
låg kvalitet på utfört arbete och därmed ett förstorat förväntningsgap. Vi kan därmed 
anta att ju bättre kompetens revisorn har desto mindre är risken för ett förväntningsgap. 
Det erhållna sambandet i korrelationstestet är dock relativt lågt, det vill säga inget 
perfekt samband mellan variablerna kan ses. Vi kan dock anta att det finns ett samband 
mellan att revisorn anser sig ha goda kunskaper inom det område denne arbetar, 
eftersom det genomsnittliga svaret var 0,86, vilket kan ses i tabell 24, och att klientens 
förväntningar på revisorn är medelmåttligt tydliga (3,31), se tabell 23. Vi kan även 
konstatera att båda dessa variabler anses relativt oförändrade, det genomsnittliga svaret 
vad gäller klientens förväntningar är 2,04 och det genomsnittliga svaret kring revisorns 
kompetens är 0,51, vilka kan ses i tabell 24 respektive 25. Vi kan därmed dra slutsatsen 
att revisorn upplever både en något förbättrad kompetensnivå samt en marginell 
förbättring av tydligheten i klientens förväntningar. Dessa förändringar kan vara 
beroende enbart av varandra men andra variabler kan även spela roll. Det vi kan 
konstatera är att förväntningsgapet samt kompetensnivån ansågs vara bra redan innan 
avskaffandet. Att ingen markant förändring ansetts ha skett, i kombination med relativt 
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tydliga förväntningar samt hög kompetens i nuvarande situation tyder på en bra 
situation för revisorn, vilken marginellt har påverkats till det bättre på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten. 
 

Correlations 
 14a) Tydliga 

förväntningar 
på revisorn 

Kompetensinde
x 

Spearman's rho 

14a) Tydliga 
förväntningar på 
revisorn 

Correlation Coefficient 1.000 .197** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 313 313 

Kompetensindex 
Correlation Coefficient .197** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 313 316 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 23: Nuvarande samband mellan kompetens och förväntningar 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Kompetensindex 114.235 315 .000 .864913 .85002 .87981 

Tabell 24: Revisorns nuvarande kompetens baserat på index 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Kompetensindex 177.257 315 .000 .508703 .50306 .51435 

Tabell 25: Förändringen av kompetensindexet 

6.5 Revisorns arbetssituation 
!
Avsnittet presenterar revisorns inställning till sitt arbete, upplevt socialt stöd samt 
graderna av rollkonflikt i arbetet i kombination med förändringen av dessa. I avsnittet 
diskuteras även anledningar till revisorns inställning till sitt arbete genom de övriga 
faktorerna, nämligen socialt stöd samt grad av upplevd rollkonflikt. !
 

6.5.1 Revisorns inställning till arbetet, sociala stöd samt upplevda rollkonflikter 
 
För att undersöka revisorns inställning till arbetet, upplevt socialt stöd, upplevda 
rollkonflikter samt förändringen av dessa variabler har vi undersökt variablernas index, 
vilka är presenterade i avsnitt 5.4, med hjälp av ett one sample t-test. Första indexet 
mäter revisorns inställning till sitt arbete. Anledningen till att vi vill mäta detta är att en 
medarbetare som trivs bra med sitt arbete tenderar att göra en bättre insats för sin klient. 
Då klienten utvärderar den erhållna tjänsten utifrån medarbetaren och dennes kvaliteter 
är det av stor vikt att denne trivs med sitt arbete (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-
108; Schneider, 1994, s. 73). Från tabell 26 kan vi se att det genomsnittliga svar som 
erhållits från indexet är 0,82, vilket tyder på att revisorn har en positiv inställning till sitt 
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arbete. I tabell 27 kan vi även se att denna positiva inställning anses vara relativt 
oförändrad på grund av avskaffandet av revisionsplikten (0,50). Vi kan därmed anta att 
revisorns arbetssituation varit tillfredsställande redan innan avskaffandet samt att denna 
inte har förändrats till det sämre på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Denna 
har snarare förbättrats marginellt (0,502). Genom denna positiva inställning till sitt 
arbete där revisorn känner motivation och arbetsglädje kan revisorns kunskaper komma 
fram på bästa sätt (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108). I bilaga 4, tabell 1, kan 
vi se att det är engagemanget för arbetet som bidrar mest till den positiva inställningen 
till arbetet (4,42) och att denna även har ökat på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten (2,02), vilket kan ses i bilaga 4, tabell 2. Anledningen till detta kan 
förklaras med att revisorn möjligtvis upplever en tydligare roll och tydligare 
arbetsuppgifter som Ribbestam (2008, s. 39) menade att avskaffandet av 
revisionsplikten skulle medföra. Som vi kunde se i avsnitt 6.3 anser revisorn sig inneha 
hög kompetens varför vi nu kan påstå att denna kompetens har möjlighet att 
framkomma på bästa sätt när revisorn har en positiv inställning till arbetet. 
Korrelationen mellan variablerna analyseras i del 6.5.2. Resultatet säger oss att revisorn 
upplever en bra arbetssituation och att denna marginellt har förändrats till det bättre på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten. Vad som kan ligga bakom denna marginella 
förbättring kan ha att göra med, som ovan nämnt, förändringen av det sociala stödet 
eller en tydligare arbetsroll vilket analyseras nedan.  
 
Nästa index har för avsikt att mäta revisorns upplevda sociala stöd på arbetsplatsen vars 
förändring kan vara en förklaring till den marginellt förbättrade inställningen till arbetet 
som revisorn har. Från tabell 26 kan vi se att genomsnittligt erhållet svar från indexet är 
0,82. Detta tyder på att revisorn upplever ett högt socialt stöd på arbetsplatsen, vilket 
innebär att revisorn har en god relation till sina medarbetare samt överordnade (Johnson 
& Hall, 1988, s. 1337) Den faktor som bidrar mest till det höga sociala stödet är trivseln 
med arbetskamraterna (4,46), vilket kan ses i bilaga 4, tabell 1. I bilaga 4, tabell 2, kan 
vi se att denna trivsel var lika hög före som efter avskaffandet (2,00). Enligt Johnson 
och Hall (1988, s. 1336) har arbetsrelaterat socialt stöd en inverkan på medarbetarens 
upplevda arbetsbelastning där en lägre nivå av upplevt stöd leder till att medarbetaren 
känner av en högre arbetsbelastning och vice versa. Resultatet säger oss därför att 
revisorn, utifrån det höga sociala stödet, upplever en lägre arbetsbelastning vilket kan 
vara fördelaktigt i revisionsyrket där många klienters verksamheter och behov ska 
tillfredsställas för att bibehålla revisorns rykte. Det kan även förklara varför revisorn har 
en positiv inställning till sitt arbete då denne genom det höga sociala stödet upplever en 
behagligare arbetssituation på grund av lägre upplevd arbetsbelastning. Det sociala 
stödet upplevs även av revisorn vara i stort sett oförändrat på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten (0,50), vilket kan ses i tabell 27. Detta innebär att revisorn även innan 
avskaffandet upplevde ett högt socialt stöd varför vi kan säga att avskaffandet av 
revisionsplikten varken har lett till en ökning eller minskning av det sociala stödet. Det 
kan därmed förklara den relativt oförändrade inställning till arbetet som revisorn anser 
sig ha. Det sociala stödet, kan med fördel kombineras med medarbetarens arbetskrav 
och handlingsutrymme för att undersöka medarbetarens psykosociala arbetsmiljö, vilket 
kommer att analyseras i avsnitt 6.6. 
 
Då det sociala stödet i all väsentlighet anses vara oförändrat och att inställningen till 
arbetet marginellt har förbättrats kan detta möjligtvis förklaras av en förändring av de 
olika rollkonflikterna. Första indexet mäter medarbetarens upplevda intersender-
konflikt på arbetet. I tabell 26 kan vi se att revisorn upplever någon form av intersender-
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konflikt i arbetet (0,63). Resultatet innebär att revisorn anser sig möta olika krav från 
olika rollsättare. En anledning till konflikten kan vara en befordran vilken innebär att 
individen erhåller förväntningar från två håll, nämligen från den överordnade samt 
kollegor från den tidigare arbetsnivån (Bloisi et al., 2006, s. 497-498; Kahn, 1964, s. 20). 
Eftersom vi enbart analyserat auktoriserade revisorer vilka var auktoriserade även innan 
avskaffandet är det inte vidare troligt att anledningen beror på en befordran. Därmed 
kan den upplevda konflikten bero på olika förväntningar från klienter, kollegor, 
samhälle eller myndigheter vilka inte överensstämmer med varandra. Revisorn kan 
därför uppleva skilda krav vilka skapar denna känsla av rollkonflikt. I bilaga 4, tabell 1, 
kan vi se att det som bidrar mest till denna känsla är det faktum att revisorn samarbetar 
till viss del med två eller flera grupper vilka har olika arbetssätt (2,93). I tabell 27 kan vi 
se att konflikten upplevs vara relativt oförändrad efter avskaffandet av revisionsplikten 
(0,50) med en marginell ökning vilket förklaras med att samarbetet mellan två eller fler 
grupper, vilka arbetar under olika arbetssätt, har ökat (2,02). Den marginella ökningen 
kan vara ett resultat av en förändrad vardag för revisorn på grund av avskaffandet där ett 
nytt arbetssätt medverkar till att konflikter mellan olika individers krav ökar. Dock är 
ökningen så pass liten att vi kan påstå att ingen förändring har skett gällande den 
upplevda intersender-konflikten. Då den interna reliabiliteten på dessa påståenden är 
väldigt låg, vilket visades i avsnitt 5.4, bör dock ingen större vikt läggas vid denna 
analys. Detta då indexet har en svag intern följdriktighet vilket innebär att den i låg 
utsträckning mäter intersender-konflikt.  
 
Det andra rollkonfliktindexet mäter huruvida revisorn upplever en intrasender-konflikt 
på arbetet. Från tabell 26 kan vi se att revisorn inte upplever någon större form av denna 
konflikt (0,16), vilket innebär att revisorn till stor del anser sig arbeta under 
instruktioner som stämmer överens med byråns regler och riktlinjer (Bloisi et al., 2006, 
s. 497; Kahn, 1964, s. 19-20). Att vi i denna studie enbart undersökt auktoriserade 
revisorer som i många fall kan vara egenföretagare eller partner på en större byrå skulle 
kunna vara anledningen till detta erhållna svar. Detta då revisorn i denna situation inte 
antas erhålla några omfattande instruktioner från en överordnad utan antas fatta beslut 
själv eller själv ge instruktioner till underordnade. I tabell 27 kan vi se att avskaffandet 
av revisionsplikten har bidragit med en marginell ökning av den upplevda rollkonflikten 
(0,51). Situationen är dock relativt oförändrad vilket även här kan antas vara en effekt 
av att vi enbart undersökt revisorer som var auktoriserade redan innan avskaffandet 
samt att dessa inte bytt byrå under perioden. Den marginella ökningen kan dock bero på 
att andra delar av revisorns vardag har förändrats på grund av avskaffandet. Revisorn 
kan exempelvis ha mötts av nya riktlinjer till följd av ett förändrat tjänsteutbud, vilket 
visades i avsnitt 6.2, vilket i sin tur har påverkat arbetssättet. De nya riktlinjerna kan 
därmed ha bidragit med en ökad känsla av upplevd rollkonflikt. Det faktum att den 
upplevda intrasender-konflikten är liten och relativt oförändrad tyder dock på att 
konflikten inte skapar några större problem för revisorn i dennes vardag och att 
avskaffandet av revisionsplikten inte heller har påverkat denna känsla nämnvärt.  
 
Det tredje rollkonfliktindexet mäter revisorns upplevda personrole-konflikt på 
arbetsplatsen. Tabell 26 visar att revisorn upplever en liten form av personrole-konflikt 
(0,28), vilken uppstår om revisorns egna åsikter inte stämmer överens med dennes roll i 
arbetet (Bloisi et al., 2006, s. 498; Kahn, 1964, s. 20). Därmed säger resultatet oss att 
revisorn i liten utsträckning anser att egna åsikter står i konflikt med rollen som denne 
har i arbetet. Även i detta fall skulle de angivna svaren kunna förklaras med det faktum 
att vi enbart har undersökt auktoriserade revisorer, vilka i många fall kan antas ha en 
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ledande roll i byrån och därmed själva kan påverka mycket. Det som bidrar mest till 
denna upplevda konflikt är det faktum att revisorn till viss del måste fokusera på 
onödiga saker (2,40) (bilaga 4, tabell 1), och att denna faktor är den som ökat mest på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten (2,03) (bilaga 4, tabell 2). Detta kan vara en 
följd av avskaffandet av revisionsplikten, men skulle också kunna vara ett resultat av 
införandet av ISA (International Standards on Auditing) år 2011. I de svar vi erhållit 
från vår avlutande öppna fråga (bilaga 4, tabell 5) kan vi se att en del respondenter anser 
att denna förändring har varit större och mer omfattande än avskaffandet. Denna har 
medfört ett ökat utförande- och dokumentationskrav på revisionen vilket anses mycket 
tidskrävande. Detta skulle kunna vara en anledning, bortom avskaffandet av 
revisionsplikten, som har påverkat de svar som angivits och därmed resulterat i att 
revisorn upplever en viss personrole-konflikt på arbetsplatsen.  
 
Det sista rollkonfliktindexet mäter revisorns upplevda interrole-konflikt. I tabell 26 kan 
vi se att revisorn upplever en relativt liten grad av denna konflikt (0,30). Med det menas 
att revisorn till viss del upplever en konflikt mellan rollen som revisorn har i arbetet 
samt den roll som revisorn innehar i hemmet gentemot sin familj (Bloisi et al., 2006, s. 
498; Kahn, 1964, s. 20). Att kombinera revisorsyrket med privatlivet antas därmed leda 
till en viss rollkonflikt för revisorn, dock i relativt liten omfattning. Vi kan även se att 
denna konflikt har minskat marginellt på grund av avskaffandet av revisionsplikten. 
Detta skulle kunna förklaras med att det blivit en förändring i revisorns arbete sedan 
avskaffandet av revisionsplikten med en tydligare specificerad roll (Ribbestam, 2008, s. 
39). I bilaga 4, tabell 1, kan vi se att tidsnöden är den faktor som bidrar mest till den 
upplevda konflikten (2,46) men att denna har minskat något på grund av avskaffandet 
av revisionsplikten (1,97), vilket kan ses i bilaga 4, tabell 2. Detta betyder att tidsbristen 
är den faktor som till störst del kommer emellan revisorns arbete och privatliv, men att 
denna har minskat på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Detta kan antas vara en 
följd av ett minskat klientel och ett minskat antal revisionsuppdrag, vilket även det 
framgick i vår avslutande öppna fråga, se bilaga 4, tabell 5. Där hävdade vissa revisorer 
att avskaffandet sågs som något positivt då detta hade bidragit till att minska dennes 
arbetstid. Detta skulle kunna förklara varför den upplevda konflikten minskat då 
revisorn inte upplever en lika stor tidsnöd nu som tidigare.  
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Inställning till arbetet 84.794 289 .000 .823707 .80459 .84283 
Socialt stöd 80.193 228 .000 .815284 .79525 .83532 
Intersender-konflikt 47.514 244 .000 .625000 .59909 .65091 
Intrasender-konflikt 12.161 258 .000 .158784 .13307 .18450 
Personrole-konflikt 21.903 263 .000 .280540 .25532 .30576 
Interrole-konflikt 24.181 267 .000 .302006 .27742 .32660 

Tabell 26: Nuvarande arbetssituation 

!
!
!
!
!
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One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Inställning till arbetet 97.602 283 .000 .501761 .49164 .51188 
Socialt stöd 163.595 224 .000 .499556 .49354 .50557 
Intersender-konflikt 345.783 242 .000 .502058 .49920 .50492 
Intrasender-konflikt 124.186 259 .000 .512500 .50437 .52063 
Personrole-konflikt 120.023 261 .000 .507156 .49884 .51548 
Interrole-konflikt 91.032 261 .000 .484733 .47425 .49522 

Tabell 27: Förändringen av arbetssituationen 

6.5.2 Förklaringar till revisorns positiva inställning 
 
I syfte att vidare förklara de ovan nämnda indexen samt förstå de svar som erhållits från 
dessa gällande nuvarande situation, har vi undersökt olika korrelationer med hjälp av 
Spearmans rangkorrelation. Det första vi ville undersöka var om det fanns någon 
korrelation mellan revisorns inställning till arbetet samt revisorns kompetensnivå. I 
tabell 28 kan vi se att det finns ett signifikant (0,000) positivt samband (0,439) mellan 
variablerna. Detta tyder på att det finns ett samband mellan revisorns kompetensnivå 
samt dennes inställning till arbetet. Att en medarbetare innehar rätt kompetens vid 
utövandet av sitt yrke är av stor vikt för att klienten ska bli tillfredsställd, särskilt i ett 
tjänsteföretag. För att medarbetaren sedan ska kunna tillämpa sina kunskaper på rätt sätt 
i arbetet är det viktigt att denne trivs med arbetet och därmed är positivt inställd till 
detta (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 107-108). Detta möjliga samband diskuterades 
redan i början av avsnittet, vilket vi nu kan säkerställa som statistiskt signifikant. Detta 
ska, enligt teorin, leda till en motiverad revisor som tillhandahåller tjänster vilka 
tillfredsställer klienten. Vi kan därmed dra slutsatsen, både utifrån vårt resultat men 
även från ovanstående teorier, att sambandet mellan revisorns inställning till sitt arbete 
och dennes kompetensnivå är positivt både för revisorns arbetssituation och för klienten 
när revisorn kan tillhandahålla en passande tjänst.  
 

Correlations 
 Inställning till 

arbetet 
Kompetensindex 

Spearman'srho 

Inställning till arbetet 
CorrelationCoefficient 1.000 .439** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 290 290 

Kompetensindex 
CorrelationCoefficient .439** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 290 316 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 28: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt kompetensen 

Vi har även undersökt korrelationerna mellan revisorns inställning till arbetet samt de 
olika rollkonflikterna. Från tabell 29 kan vi se att det finns ett svagt positivt samband 
(0,096) mellan inställningen till arbetet och intersender-konflikt, detta är dock inte 
signifikant (0,132). Vi kan därmed inte påstå att det finns ett samband mellan revisorns 
inställning till sitt arbete och upplevd intersender-konflikt. Det faktum att inget 
samband kan ses mellan dessa faktorer visade även Johnson och Stinson (1975, s. 331-
332) i sin studie. En förklaring till varför inget samband kan ses kan vara på grund av 



!

75 
!

den låga reliabiliteten som indexet hade, se avsnitt 5.4, varför vi väljer att inte analysera 
detta vidare.  
 
 

Correlations 
 Inställning till 

arbetet 
Intersender-

konflikt 

Spearman'srho 

Inställning till arbetet 
CorrelationCoefficient 1.000 .096 
Sig. (2-tailed) . .132 
N 290 245 

Intersender-konflikt 
CorrelationCoefficient .096 1.000 
Sig. (2-tailed) .132 . 
N 245 245 

Tabell 29: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt intersender-konflikt 

Därefter ville vi undersöka om det fanns någon korrelation mellan revisorns inställning 
till arbetet samt en upplevd intrasender-konflikt på arbetet. Från 6.5.5 kan vi se att det 
finns ett signifikant (0,000), negativt samband (-0,389) mellan dessa variabler. Vi kan 
därmed anta att en låg grad av intrasender-konflikt på arbetet har samband med en 
positiv inställning till arbetet. Från tabell 26 kunde vi se att konflikten var låg (0,16) och 
inställningen till arbetet hög (0,82) vilket tillsammans med det signifikanta sambandet 
säger oss att en revisor som har en positiv inställning till arbetet även upplever en låg 
grad av intrasender-konflikt. Att arbeta under tydliga instruktioner och att dessa är 
samma som byråns riktlinjer har därmed ett samband med en positiv inställning till 
arbete, vilket är en situation som revisorn upplever efter avskaffandet av 
revisionsplikten.  
 

Correlations 
 Inställning till 

arbetet 
Intrasender-

konflikt 

Spearman'srho 

Inställning till arbetet 
CorrelationCoefficient 1.000 -.389** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 290 259 

Intrasender-konflikt 
CorrelationCoefficient -.389** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 259 259 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 30: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt intrasender-konflikt 

Nästa korrelation innefattar revisorns inställning till arbetet samt en upplevd personrole-
konflikt på arbetet. I tabell 31 kan vi se att det finns ett signifikant (0,000) negativt 
samband (-0,307) mellan dessa variabler. Detta innebär att det finns ett samband mellan 
att revisorn upplever en låg grad av personrole-konflikt på arbetsplatsen och att denna 
har en positiv inställning till sitt arbete. Resultat bekräftar vad Johnson och Stinson 
(1975, s. 331-332) kom fram till i sin studie där de också erhöll liknande resultat. Detta 
visade då på att en ökad känsla av personrole-konflikt leder till en minskad grad av 
arbetstillfredsställelse. Vi kan därmed säga att en revisor som efter avskaffandet av 
revisionsplikten upplever god överensstämmelse mellan dennes egna åsikter och rollen 
som revisor, även har en positiv inställning till sitt arbete. Som vi visade i del 6.5.1 ovan 
är det främst det faktum att revisorn anser att denne måste fokusera på onödiga saker 
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som skapar denna känsla vilket tyder på att ju mer revisorn får arbeta med uppgifter 
som denne anser nödvändiga desto positivare är inställningen till arbetet.  
 

Correlations 
 Inställning till 

arbetet 
Personrole-

konflikt 

Spearman'srho 

Inställning till arbetet 
CorrelationCoefficient 1.000 -.307** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 290 263 

Personrole-konflikt 
CorrelationCoefficient -.307** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 263 264 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 31: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt personrole-konflikt 

Slutligen undersökte vi korrelationen mellan revisorns inställning till arbetet samt 
upplevd interrole-konflikt på arbetsplatsen. Från tabell 32 kan vi utläsa att det finns ett 
signifikant (0,000) negativt samband (-0,360) mellan variablerna. Vi kan därmed anta 
att en låg grad av upplevd interrole-konflikt för revisorn har ett samband med en positiv 
inställning till arbetet för densamma. Det som främst sänker revisorns positiva 
inställning till arbetet är tidsbristen som revisorn upplever, vilket visades ovan. Det vill 
säga det faktum att revisorn känner tidsbrist påverkar revisorns privatliv på ett negativt 
sätt vilket bidrar till en sämre inställning till arbetet. Då interrole-konflikten inte var 
särskilt hög (0,30) samt att revisorn hade en positiv inställning till arbetet (0,82) kan vi 
konstatera att revisorn, på grund av avskaffandet av revisionsplikten, upplever en 
vardag där arbete och privatliv kan kombineras, samtidigt som revisorn känner 
arbetsglädje och motivation inför sitt arbete. 
 

Correlations 
 Inställning till 

arbetet 
Interrole-
konflikt 

Spearman's rho 

Inställning till arbetet 
Correlation Coefficient 1.000 -.360** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 290 267 

Interrole-konflikt 
CorrelationCoefficient -.360** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 267 268 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 32: Korrelationen mellan den positiva inställningen samt interrole-konflikt 

Från de ovanstående korrelationstesterna kan vi se att det finns ett signifikant negativt 
samband mellan intrasender-, personrole- samt interrole-konflikt, och revisorns 
inställning till arbetet. Dock kan inget signifikant samband ses mellan intersender-
konflikter och revisorns inställning till arbetet. Dessa resultat bekräftar till viss del vad 
Johnson och Stinson (1975, s. 331-332) kommit fram till i tidigare studier. Det visar 
även hur viktigt det är att revisorn har en tydligt preciserad roll i arbetet för att kunna 
utföra arbetet på ett bra sätt och trivas på arbetsplatsen (Senge et al., 1995, s. 94-95). En 
tydligt preciserad roll för revisorn har vi kunnat se samverkar med att denne känner 
arbetsglädje samt motivation inför sitt arbete, vilket därmed bekräftar teorin om den 
tydliga rollens betydelse.  
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6.6 Revisorns psykosociala arbetsmiljö  
!
Avsnittet presenterar revisorns upplevda grad av handlingsutrymme samt arbetskrav 
tillsammans med förändringen av dessa. Utöver detta analyseras revisorns arbetsmiljö 
samt att respondenterna placeras ut i de två modellerna som mäter revisorns 
psykosociala arbetsmiljö. Slutligen presenteras skillnader mellan kvinnliga och manliga 
revisorer samt en redogörelse för om ett högt handlingsutrymme kan ses som något 
positivt för revisorn.  
 

6.6.1 Upplevt handlingsutrymme samt arbetskrav 
 
För att mäta revisorns upplevda nivå av handlingsutrymme på arbetet har vi genomfört 
ett one sample t-test för indexet som mäter graden av handlingsutrymme. Tabell 33 
visar att revisorn anser sig ha ett högt handlingsutrymme (0,84), vilket innebär att denne 
därmed, i relativt stor utsträckning, kan påverka sin arbetssituation utifrån sina 
arbetskrav och därmed utveckla sina kunskaper (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 
287; Karasek et al., 1981, s. 695). I tabell 34 kan vi se att denna upplevda nivå av 
handlingsutrymme anses vara relativt oförändrad men med en marginell ökning på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten (0,51). I bilaga 4, tabell 3, kan vi se att det 
som bidrar mest till handlingsutrymmet är det faktum att revisorn måste vara 
problemlösande (4,68), att arbetet kräver skicklighet (4,66) samt att det finns möjlighet 
att utveckla nya kunskaper inom arbetet (4,54). Resultatet kan vi koppla ihop med den 
stora betydelsen av att klientens behov är i centrum när tjänsten utformas, vilket visades 
i avsnitt 6.2. För att identifiera klientens behov är en följdriktig egenskap för revisorn 
att denne har de kunskaper och den skicklighet som krävs för att urskilja behoven 
samtidigt som problemlösandet bidrar till att finna en passande lösning för det specifika 
behovet. I bilaga 4, tabell 4, kan vi även se en marginell ökning av egenskaperna 
skicklighet (2,04) samt problemlösande (2,03) vilket är en följdriktig förändring då 
betydelsen av att identifiera klientens behov har ökat. I bilaga 4, tabell 3, kan vi se att 
det som reducerar revisorns handlingsutrymme är det faktum att revisorn gör en del 
arbete om och om igen (2,57) samt att denne inte har frihet att bestämma vad som ska 
utföras i arbetet (3,75). Detta kan innebära att revisorns vardag innefattar liknande 
arbetsuppgifter varje dag samt att uppgifterna är organiserade och strukturerade med 
riktlinjer för vad som ska utföras samt hur detta ska utföras. Dock kan vi vidare se i 
bilaga 4, tabell 4, att detta i stort sett är oförändrat varför vi får anta att vardagen innan 
avskaffandet av revisionsplikten såg liknande ut. I många fall ses ett stort 
handlingsutrymme som något positivt. Detta är dock inte fallet för alla medarbetare 
varför vi kommer att analysera detta vidare i del 6.6.5 (Oxenstierna, 2008, s. 20).  
 
Vidare har vi undersökt revisorns upplevda nivå av arbetskrav på arbetet, vilken upplevs 
vara lägre än handlingsutrymmet men ändå över medel (0,59), se tabell 33. Revisorn 
upplever därmed en medelmåttig nivå av arbetskrav på arbetet. I bilaga 4, tabell 3, kan 
vi se att arbetets komplexitet (4,02) och storlek (3,78) samt kravet från externa aktörer 
(3,94) är det som bidrar mest till det upplevda arbetskravet. I bilaga 4, tabell 4, kan vi 
även se att komplexiteten har varit oförändrad (2,00) och att arbetsmängden har minskat 
(1,98) på grund av avskaffandet av revisionsplikten samt att kravet från externa aktörer 
har ökat marginellt (2,03). Detta innebär att avskaffandet av revisionsplikten har 
påverkat revisorns arbetskrav på så sätt att arbetsmängden nu är mindre, vilket skulle 
kunna vara en naturlig effekt av ett minskat klientel och därmed färre uppdrag. Dock 
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har arbetets komplexitet inte förändrats varför man kan tro att den typ av arbete som 
revisorn utför inte skiljer sig nämnvärt i form av svårighetsgrad från tiden innan 
avskaffandet. Det faktum att kravet från externa aktörer har ökat, vilket betyder att 
klienten ställer högre krav efter avskaffandet, kan vara en effekt av den nu 
efterfrågestyrda revisionen som kan ha medfört högre krav från klienterna som faktiskt 
efterfrågar tjänster de är i behov av och vill ha dessa väl utförda. Det som sänker 
revisorns upplevda arbetskrav är främst det faktum att revisorn anser att det inte 
förekommer motstridiga krav i arbetet (2,52) samt att revisorn anser sig ha tillräckligt 
med tid för att utföra sitt arbete (2,55) (bilaga 4, tabell 3). Revisorn anser även att 
andelen motstridiga krav inte har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten (2,00) samt att revisorn nu verkar ha ännu mer tid för att utföra sitt 
arbete (1,98). Detta visar att revisorn inte upplever några större konflikter i arbetet, 
vilket även visades i avsnittet ovan rörande de olika rollkonflikterna. Att revisorn anser 
sig ha mer tid för att utföra ett arbete kan även detta vara en naturlig följd av ett minskat 
klientel. Dessa två faktorer är de som främst sänker revisorns upplevda arbetskrav till en 
medelmåttig nivå, vilket kan anses bra då detta innebär en behagligare arbetssituation. 
Även det faktum att arbetskravet har höjts marginellt (0,502), vilket kan ses i tabell 34 
nedan, medför att revisorn inte blir understimulerad (Lennerlöf & Aronsson, 1991, s. 
148, 152). Vi kan därmed konstatera att revisorn har ett arbetskrav som inte innebär en 
för stressad situation samtidigt som ökningen av kravet stimulerar arbetet.  
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Handlingsutrymme 111.152 234 .000 .835505 .82070 .85031 
Arbetskrav 61.394 218 .000 .593988 .57492 .61306 

Tabell 33: Nuvarande handlingsutrymme samt arbetskrav 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Handlingsutrymme 178.214 228 .000 .508461 .50284 .51408 
Arbetskrav 153.884 215 .000 .501543 .49512 .50797 

Tabell 34: Förändringen av handlingsutrymme samt arbetskrav 

6.6.2 Revisorns upplevda arbetsmiljö 
 
För att undersöka hur revisorn upplever sin arbetsmiljö har vi även analyserat socialt 
stöd i förhållande till arbetskrav. Detta då ett högt upplevt arbetskrav i kombination med 
ett lågt socialt stöd kan innebära en försämrad arbetsmiljö för revisorn (Jaramillo et al., 
2011, s. 339, 342). I tabell 35 kan vi se att de revisorer som upplever ett lågt socialt stöd 
(< 0,50) har ett genomsnittligt arbetskrav på 0,56, vilket varken kan klassas som högt 
eller lågt. För de revisorer som upplever ett medelmåttigt socialt stöd (= 0,50) kan vi se 
att arbetskravet är något högre (0,63), se tabell 36. Slutligen kan vi se att de revisorer 
som upplever ett högt socialt stöd (> 0,50) upplever ett något lägre arbetskrav (0,59), se 
tabell 27. Dessa resultat ger oss inget perfekt samband mellan socialt stöd och 
arbetskrav. Dock kan vi se tendenser till att en revisor som upplever ett högt socialt stöd 



!

79 
!

även har ett något högre arbetskrav. Detta får vi anta tyder på att revisorn upplever sig 
ha en god arbetsmiljö då det sociala stödet är högt nog för att kompensera för nivån av 
upplevt arbetskrav. Att en ökad arbetsbelastning kan innebära en känsla av ökat krav på 
medarbetaren har visats i studier av Jaramillo et al. (2011, s. 339, 342) samt Lennerlöf 
och Aronsson (1991, s. 148, 152). Dessa visade på vikten av en god arbetsgemenskap 
samt en lagom arbetsbelastning för att medarbetaren skulle få en bra arbetsmiljö. Detta 
stämmer bra på vårt resultat varför vi drar slutsatsen att revisorns arbetsmiljö upplevs 
som god. Då det sociala stödet samt arbetskravet i stort sett är oförändrade, vilket 
visades i tabell 27 samt 34, kan vi utläsa att arbetsmiljön var god även innan 
avskaffandet av revisionsplikten.  
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Arbetskrav 7.471 3 .005 .555556 .31890 .79221 

Tabell 35: Relationen mellan lågt socialt stöd samt arbetskrav 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Arbetskrav 9.430 2 .011 .629630 .34234 .91692 

Tabell 36: Relationen mellan medelmåttigt socialt stöd samt arbetskrav 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Arbetskrav 57.675 194 .000 .593732 .57343 .61404 

Tabell 37: Relationen mellan högt socialt stöd samt arbetskrav 

6.6.3 Job demand control model 
 
Som tidigare nämnts har vi i denna studie tillämpat Karasek och Theorells Job demand 
control model för att studera en medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Denna modell 
visar hur olika nivåer av upplevt arbetskrav samt handlingsutrymme, i kombination, 
resulterar i olika arbetsmiljöer där vissa anses mer fördelaktiga än andra. Som vi kan se 
i figur 7 nedan finns det, enligt Karasek och Theorell, fyra olika kombinationer som en 
medarbetare kan representera i sitt arbete beroende på vilken upplevd grad av 
arbetskrav samt handlingsutrymme denne har. Kombinationen Aktiv antas vara den 
bästa kombinationen av arbetskrav och handlingsutrymme då medarbetaren i detta fall 
känner sig motiverad i sitt arbete och är villig att utvecklas (Karasek et al., 1981, s. 694-
695). För att klassificera var i modellen våra respondenter befinner sig lade vi till en 
nivå på varje variabel som mäter mitten för respektive variabel, det vill säga den revisor 
som svarat mitt emellan (0,50) på handlingsutrymme och arbetskrav hamnar i denna 
kombination. Detta då vi inte ville inkludera medelsvaren till den höga eller låga nivån 
av handlingsutrymme samt arbetskrav. Indelningen av revisorerna kan ses i figur 8 
nedan där merparten av revisorerna (211 stycken) har placerat sig i den Aktiva delen av 
figuren. Detta tyder på att revisorn upplever sig ha en hög nivå av handlingsutrymme på 
arbetet samt en hög nivå av arbetskrav, vilket resulterar i en motiverad medarbetare som 
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är villig att lära sig nya saker (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 288; Karasek et 
al., 1981, s. 695; Karasek & Theorell, 1990, s. 33). Vi kan därmed dra slutsatsen att de 
revisorer som deltagit i denna undersökning är aktiva i sitt arbete och hela tiden får 
möjlighet att lära sig nya saker. Att befinna sig i den aktiva rutan anser vi vidare vara 
ännu mer fördelaktigt för revisorn nu efter avskaffandet av revisionsplikten då den 
efterfrågestyrda revisionen ställer högre krav på revisorn att utveckla nya tjänster för att 
finna andra inkomstkällor (Prop. 2009/10:204, s. 105; Vikström & Wahlin, 2008, s. 52-
53). Att revisorn då är aktiv i sitt arbete i kombination med egenskapen att vara 
problemlösande och identifiera klientens behov, vilket visades i avsnitt 6.2 samt i del 
6.6.1, skulle kunna resultera i en tillfredsställande arbetssituation med nöjda och lojala 
klienter. Anmärkningsvärt är dock det faktum att relativt många respondenter befinner 
sig i rutan Låg arbetsbelastning vilket innebär att revisorn har mer egenskaper att tillgå 
än vad som krävs (Karasek, 1979, s. 288). Däremot kunde vi se ovan, i del 6.6.1, att de 
faktorer som sänkt revisorns upplevda arbetskrav var att det i liten utsträckning 
förekommer motstridiga krav samt att revisorn anser sig ha tillräckligt med tid för att 
utföra sitt arbete. Baserat på vilka faktorer som anses reducera arbetskravet, inga 
motstridiga krav i arbetet samt ha tillräckligt med tid för att utföra arbetet, får vi anse 
att det till viss del upplevs som positivt att vissa respondenter befinner sig i denna ruta 
och inte enbart tolka detta som något negativt och oroväckande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Job demand control model 

(Karasek et al., 1981, s. 695) 
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Figur 8: Job demand control model med resultat 
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6.6.4 Job demand control support model 
 
Vi har även undersökt revisorns arbetssituation med Johnson och Halls utvecklade Job 
demand control support model, vilken utöver ovanstående variabler, handlingsutrymme 
samt arbetskrav, även innefattar socialt stöd (Johnson & Hall, 1988, s. 1336). Johnsson 
och Halls ursprungliga modell innefattade fyra olika boxar samt två nivåer av socialt 
stöd som medarbetaren kunde röra sig mellan beroende på sin arbetssituation, se figur 9. 
Av samma anledning som ovan har vi valt att lägga till en nivå på varje variabel för att 
inkludera mittensvaren. Som vi kan se i figur 10 placerar sig merparten av 
respondenterna (198 stycken) i det översta planet, längst ned till höger. Detta tyder på 
att revisorn upplever att de har en hög nivå av socialt stöd på arbetsplatsen, därmed 
kommer bra överens med medarbetare och överordnade, samt att de, som tidigare 
angetts, upplever en hög nivå av arbetskrav samt handlingsutrymme på arbetsplatsen. 
De är därmed aktiva i sitt arbete och tillhör ett kollektiv (Johnson & Hall, 1988, s. 1336-
1337). Utifrån modellen kan vi anta att revisorn upplever sig ha en god arbetsmiljö där 
denne får hjälp av personer runt omkring samt ges möjlighet att utveckla sig själv och 
nya beteendemönster. Av samma anledning som i delen ovan ser vi ingen oro i att en 
relativt stor andel respondenter anser sig inneha en låg nivå av arbetsbelastning. 
Gällande det sociala stödet är det trivseln med arbetskamraterna som bidrar mest till det 
höga resultatet (4,46), se bilaga 4, tabell 1. Utifrån figur 10 nedan kan vi se att 
respondenterna i stort sett är samlade i det övre planet varför vi kan säga att revisorn 
genomgående upplever en bra samhörighet med sina arbetskamrater, vilket vi i avsnitt 
6.5 diskuterade betydelsen av i revisorsyrket. Vi kom då fram till att det sociala stödet 
hade betydelse för revisorn på grund av dess inverkan på arbetsbelastningen. Vi kan 
konstatera att hela denna kombinerade psykosociala arbetsmiljö anses vara relativt 
oförändrad efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket kan ses i tabell 27 samt 34. 
Från båda dessa tabeller kan vi se att det genomsnittliga svar som erhållits är omkring 
0,50 vilket tyder på att avskaffandet inte haft någon större inverkan på revisorns 
psykosociala arbetsmiljö. Utifrån detta resonemang kan vi anta att denna miljö till stor 
del var aktiv kollektiv redan före avskaffandet av revisionsplikten. 
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Figur 9: Job demand control support model Figur 10: Job demand control model med resultat 
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6.6.5 Skillnaden mellan kvinnliga och manliga revisorer 
 
Då vi anser att det är av intresse att se om och i så fall hur socialt stöd, 
handlingsutrymme samt arbetskrav upplevs olika av manliga och kvinnliga revisorer har 
vi valt att genomföra independent-samples t-test rörande detta. I första delen av tabell 
38 kan vi se att en kvinnlig revisor upplever en något högre grad av alla tre variabler 
jämfört med en manlig revisor. I studien av Johnson och Hall (1988, s. 1341) visades att 
kvinnor i högre utsträckning än män uppskattar socialt stöd på arbetet jämfört med en 
hög nivå av handlingsutrymme. I detta fall kan vi se att kvinnorna upplever en högre 
nivå av socialt stöd än männen, dock är det svårt att veta om detta sociala stöd upplevs 
som något positivt eller negativt hos respektive revisor. Dock hävdar Johnson och Hall 
(1988, s. 1337) att tidigare studier visat att socialt stöd på arbetet har en positiv inverkan 
på arbetssituationen och inte en negativ, varför vi kan säga att det höga sociala stödet är 
positivt för respektive revisor. Doef och Maes (1999, s. 107) visade även på sambandet 
mellan arbetsbelastning och välmående i arbetet där en högre grad av arbetsbelastning 
tenderar att resultera i ett antal negative effekter. De visade även att män och kvinnor i 
många fall påverkas olika av hög arbetsbelastning. Dock är det oklart om detta enbart 
beror på individens kön eller om den även påverkas av andra faktorer såsom 
arbetsmängd och livssituation. Karasek och Theorell (1990, s. 44-45) visade också de på 
en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller arbetssituationen. I deras forskning kom 
de fram till att kvinnor oftare än män har en lägre nivå av handlingsutrymme men att 
kvinnorna tenderar att ha en högre nivå av arbetskrav. Vårt resultat visar däremot att en 
kvinnlig revisor upplever en högre nivå av både handlingsutrymme och arbetskrav. 
Detta tyder på att en kvinnlig revisor upplever en högre kontroll och stimulans i arbetet 
samt att de anser att de i högre grad kan nyttja sina kunskaper samt utveckla nya, 
jämfört med en manlig revisor (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 287; Karasek et 
al., 1981, s. 695). Resultatet tyder även på att en kvinnlig revisor, i större utsträckning 
än en manlig, anser att arbetet är komplext och att krav ställs från interna och externa 
aktörer (Hansson, 2008, s. 19; Karasek, 1979, s. 287; Karasek et al., 1981, s. 694-695). 
Även det faktum att socialt stöd är högre för kvinnorna än för männen tyder på att en 
kvinnlig revisor i större utsträckning än en manlig anser sig ha en god sammanhållning 
och trivsel med sina medarbetare (Johnson & Hall, 1988, s. 1337). Det är dock svårt att 
säga, som ovan nämnt, vad detta kan bero på då individers arbets- samt livssituation kan 
se olika ut och påverkas av olika saker. Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att 
kvinnornas svar endast är marginellt högre än männens vad gäller upplevt socialt stöd, 
handlingsutrymme samt arbetskrav, varför vi kan anta att en kvinnlig respektive manlig 
revisor upplever en relativt liknande vardag. Detta styrks även av den andra delen i 
tabell 38 som visar att skillnaderna mellan en kvinnlig och en manlig revisor inte är 
statistiskt signifikant.  
 

Group Statistics 
 Kön- N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Socialt stöd 
Kvinna 57 .81930 .160844 .021304 

Man 172 .81395 .151918 .011584 

Handlingsutrymme 
Kvinna 61 .85143 .109249 .013988 
Man 174 .82992 .117046 .008873 

Arbetskrav 
Kvinna 53 .61321 .139086 .019105 

Man 166 .58785 .144331 .011202 
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Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Socialt stöd 
 .665 .416 .227 227 .821 .005345 .023562 -.041083 .051773 

   .220 91.389 .826 .005345 .024250 -.042822 .053511 

Handlingsutrymme 
 1.669 .198 1.256 233 .210 .021513 .017125 -.012226 .055253 
   1.299 111.728 .197 .021513 .016565 -.011309 .054336 

Arbetskrav 
 .183 .669 1.123 217 .263 .025356 .022576 -.019140 .069852 

   1.145 90.531 .255 .025356 .022147 -.018639 .069352 

Tabell 38: Kvinnliga samt manliga revisorers upplevda sociala stöd, handlingsutrymme samt 
arbetskrav 

För att se om det har skett en förändring vad gäller upplevt socialt stöd, 
handlingsutrymme samt arbetskrav för en kvinnlig respektive manlig revisor och om det 
i så fall kan ses någon skillnad mellan dessa, har vi genomfört ytterligare ett 
independent-samples t-test för förändringen. I första delen av tabell 39 vi se att en 
kvinnlig revisor upplever en marginell ökning av alla tre variabler, medan en manlig 
revisor upplever en ökning vad gäller handlingsutrymme samt arbetskrav men en 
marginell minskning av socialt stöd. Dock är alla variabler relativt oförändrade. Vi kan 
därmed konstatera att avskaffandet av revisionsplikten inte har påverkat en kvinnlig 
respektive manlig revisors vardag särskilt mycket eller olika varför vi kan tro att dessa 
generellt upplever liknande förändringar. Även det faktum att den andra delen i tabell 
39 inte visar en statistiskt signifikant skillnad mellan en kvinnlig och en manlig revisor, 
för den nivå vi antagit, styrker att den marginella förändringen inte skiljer sig nämnvärt 
mellan dessa två grupper.  
 

Group Statistics 
 Kön- N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Socialt stöd - Förändring 
Kvinna 56 .50893 .066815 .008929 

Man 169 .49645 .036012 .002770 

Handlingsutrymme - Förändring 
Kvinna 59 .50424 .039976 .005204 
Man 170 .50993 .044250 .003394 

Arbetskrav - Förändring 
Kvinna 51 .50218 .015559 .002179 

Man 165 .50135 .054167 .004217 
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Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Socialt stöd - 
Förändring 

 1.490 .224 1.775 223 .077 .012479 .007029 -.001373 .026330 

   1.335 65.898 .187 .012479 .009348 -.006186 .031144 
Handlingsutrymme 
- Förändring 

 .774 .380 -.872 227 .384 -.005689 .006527 -.018551 .007173 
   -.916 110.929 .362 -.005689 .006213 -.018001 .006623 

Arbetskrav - 
Förändring 

 1.725 .190 .108 214 .914 .000832 .007692 -.014330 .015994 

   .175 213.372 .861 .000832 .004746 -.008524 .010188 

Tabell 39: Förändringen av kvinnliga och manliga revisorers upplevelse 

6.6.6 Handlingsutrymmets påverkan på revisorn 
 
Som vi kunde se ovan upplever en kvinnlig revisor en högre grad av handlingsutrymme 
på arbetet jämfört med en manlig revisor. Det har dock diskuterats huruvida detta 
handlingsutrymme är något positivt för en medarbetare eller enbart uppfattas som krav 
och därmed kan kännas stressande (Oxenstierna, 2008, s. 20). För att undersöka detta 
har vi utfört one sample t-test för revisorns inställning till arbetet samt dennes upplevda 
sociala stöd i förhållande till dennes upplevda nivå av handlingsutrymme. Detta för att 
se hur en revisor med ett visst upplevt handlingsutrymme trivs med sitt arbete samt 
upplever det sociala stödet på arbetsplatsen. Från tabell 40 kan vi se att en revisor som 
upplever sig ha en relativt hög grad av handlingsutrymme (> 0,5) tenderar att ha en 
positiv inställning till sitt arbete (0,82) och upplever en hög grad av socialt stöd (0,82). 
Vi kan därmed anta att handlingsutrymmet ses som något positivt inom revisorsyrket då 
det tenderar att finnas ett samband mellan högt handlingsutrymme och en positiv 
inställning till arbetet samt ett högt socialt stöd. 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Inställning till 
arbetet 75.146 231 .000 .822198 .80064 .84376 

Socialt stöd 79.681 202 .000 .823153 .80278 .84352 

Tabell 40: Revisorer med högt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet samt upplevt socialt 
stöd 

Därefter utförde vi ett one sample t-test på samma variabler som tidigare, men denne 
gång var förutsättningarna att revisorerna angett att de upplever ett handlingsutrymme 
lika med eller mindre än 0,50. Anledningen till varför 0,50 inkluderades här var för att 
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det enbart var en respondent som svarat 0,50 på indexet för handlingsutrymme varför ett 
t-test inte gick att genomföra. I tabell 41 kan vi se att inställningen till arbetet är något 
högre än medel (0,58) och likaså för det sociala stödet (0,60). Resultatet säger oss att en 
revisor som upplever sig ha ett lågt handlingsutrymme även troligtvis har en mer 
negativ inställning till sitt arbete samt upplever en lägre nivå av socialt stöd.  
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifference 95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Inställning till arbete 14.000 2 .005 .583333 .40406 .76261 
Socialt stöd 7.856 2 .016 .600000 .27138 .92862 

Tabell 41: Revisorer med lågt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet samt upplevt socialt 
stöd 

Resultatet från testerna visar att de revisorer som upplever en högre nivå av 
handlingsutrymme har en bättre inställning till sitt arbete (0,82 jämfört med 0,58) samt 
upplever att de har en högre nivå av socialt stöd på arbetsplatsen (0,82 jämfört med 
0,60). Vi kan därför anta att ett högt handlingsutrymme innebär något positivt för 
revisorn även om det inte upplevs som positivt för andra yrkesgrupper. Att detta skulle 
kunna skilja sig mellan individer inom olika yrkesgrupper är något som Doef och Maes 
(1999, s. 107-110) tidigare konstaterat. Beroende på vilket yrke en individ har är denne i 
olika behov av handlingsutrymme, arbetskrav samt socialt stöd. Vidare menar de att en 
hög grad av handlingsutrymme endast är fördelaktig för vissa individer. Beroende på 
individens personlighet är denne i olika behov av handlingsutrymme, arbetskrav samt 
socialt stöd på arbetet. I detta sammanhang kan vi konstatera att en revisor med en 
högre nivå av handlingsutrymme innehar en bättre inställning till arbetet samt upplever 
en högre nivå av socialt stöd och därmed upplever handlingsutrymmet som något 
positivt. Vi kan därmed anta att ett högt handlingsutrymme anses vara fördelaktigt för 
revisorn. 
 
 
 
 
 



!

86 
!

7 Slutsats 
 
I detta kapitel sammanfattas det resultat som undersökningen genererat. Detta för att 
ge läsaren en bra bild av vad som åstadkommits med denna studie. Följaktligen 
kommer studiens teoretiska samt praktiska bidrag att presenteras samt förslag till 
vidare forskning. 

7.1 Erhållna slutsatser  
 
Syftet med denna studie var att kartlägga hur revisorns vardag ser ut idag samt om 
denna har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. De huvudsakliga 
slutsatserna har nedan listats upp vartefter en utförligare redogörelse för sedda effekter 
görs.  
 

• Revisorn upplever en i stort sett oförändrad vardag på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. 

• Revisorn upplever en marginell minskning av klientelet. 

• Revisorn upplever en minskad andel granskningsuppdrag samt en ökad andel 
rådgivning. 

• Revisorn anser sig ha en hög kompetens samt upplever att denna marginellt har 
utvecklats på grund av avskaffandet av revisionsplikten.  

• Revisorn upplever en liten grad av rollkonflikt i arbetet samt att denna anses 
relativt oförändrad på grund av avskaffandet av revisionsplikten. 

• Revisorn anser sig ha en aktiv kollektiv psykosocial arbetsmiljö både före och 
efter avskaffandet. 
 

Från resultatet kan vi se att revisorns klientel marginellt har minskat men ändå upplevs 
som relativt oförändrat på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Vi kan se att 
mindre revisionskontor upplever en större klientförlust än andra större kontor varför vi 
drar slutsatsen att dessa har påverkats mer av avskaffandet, vad gäller klientelet. Denna 
upplevda minskning av klientelet beror främst på att befintliga klienter efter 
lagändringen har valt bort revision och inte lika mycket på att nya klienter numera inte 
väljer ett revidera sin ekonomiska information. Vi kan även se att vissa klienter, istället 
för att välja bort revisorn, efterfrågar andra typer av tjänster än revisionstjänster, vilket 
också antas bidragit till att klientförlusten inte upplevts som nämnvärt stor. Från 
resultatet kan vi även se att relationen mellan klient och revisor blivit något förbättrad. 

Inledning 
Vetenskap-

liga 
utgångs-
punkter 

Allmänt om 
revision 

Teoretiska 
utgångs-
punkter 

Praktisk 
metod 

Resultat 
och 

Analys 
Slutsats 
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Dock är denna förändring så pass liten varför vi drar slutsatsen att revisor och klient 
hade en god relation redan innan avskaffandet av revisionsplikten. Vi kan även se att 
revisorn i större omfattning informerar nya klienter om vikten av revision än befintliga. 
Dock anges detta arbete inte vara speciellt omfattande på grund av revisionspliktens 
avskaffande varför vi även här antar att detta existerade i stor omfattning redan innan. 
 
Vad gäller revisorns tjänsteutbud kan vi se att andelen granskningsuppdrag har minskat 
och andelen rådgivningstjänster har ökat till följd av avskaffandet av revisionsplikten. 
Vi kan därmed dra slutsatsen att revisorns revisionsuppdrag numera innefattar mer 
rådgivning och mindre granskning än före avskaffandet. Att som revisor marknadsföra 
sig gjordes inte i allt för stor omfattning före avskaffandet. Detta har ökat på grund av 
lagändringen men endast marginellt varför vi antar att marknadsföringsåtgärder är 
begränsade även idag. Vi kan dock se att en revisor inom Big 4 anser sig marknadsföra 
sig i större utsträckning än en revisor på en mindre byrå, vilket kan förklaras av att 
dennes marknadsföring i många fall är mer synlig än den från en mindre byrå. Vi kan 
även konstatera att klienten till stor del inte är delaktig när tjänsten utformas, vilket 
dock har ökat marginellt på grund av avskaffandet. Revisorn fokuserar istället i större 
omfattning på att se till klientens behov när tjänsten utformas, vilket även anses ha ökat 
i större omfattning på grund av avskaffandet än att klienten är deltagande i 
utformningen. Vi kan se att revisorn anser det vara av stor vikt med personliga möten 
med klienten för att skapa en god relation till denna, vilket också har ökat marginellt på 
grund av avskaffandet. Dock anser en revisor inom Big 4 det marginellt viktigare med 
en personlig relation till klienten. Vi kan dock se att både en revisor inom Big 4 och en 
revisor på en mindre byrå anser det vara viktigt med personliga möten, vilket även har 
ökat för båda grupperna på grund av avskaffandet. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att 
revisorn använder sig av relationsbaserad marknadsföring, vilket även anses vara viktigt 
för båda grupperna. Till följd av avskaffandet av revisionsplikten med en ökad 
konkurrens kan vi även se att revisorn till viss del anser sig behöva vara mer innovativ i 
sitt arbete än tidigare, där en revisor inom Big 4 anser det vara av större betydelse att 
vara innovativ än en revisor på en mindre byrå. Dock kan vi se en större ökning av detta 
för en revisor på en mindre byrå än för en revisor inom Big 4. Vad gäller revisorns 
fördelning av arbetstid anser denne att företagsrådgivning har ökat mest, följt av 
upprättande av bokslut. Vi kan även se att många mindre arbetsuppgifter ökat till antalet 
på grund av avskaffandet. Sammanfattningsvis kan vi säga att revisorns arbetsuppgifter 
numera fokuserar mer på att identifiera klientens behov samt att inkludera rådgivning i 
revisionsarbetet. Betydelsen av personliga möten har ökat men vi kan se att detta var en 
viktig faktor redan före avskaffandet. 
 
Revisorns kompetensnivå upplevs som hög men relativt oförändrad på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten, dock kan vi se tendenser till att denna har utvecklats. 
Vi kan konstatera att revisorn anser sig inneha de fyra kompetenserna där bas- och 
yrkeskompetensen anses vara högst, medan den kritiska kompetensen och 
affärskompetensen anses vara något lägre. Alla dessa kompetenser anses ha ökat 
marginellt, där den största ökningen kan ses i affärskompetensen. Vad gäller klientens 
förväntningar på revisorn kan vi se att dessa upplevs som relativt tydliga, men tycks 
ändå kunna skapa problem ibland. Båda dessa anses relativt oförändrade men vi kan se 
att tydliga förväntningar ökat marginellt jämfört med problemen vilket kan tyda på ett 
minskat förväntningsgap. Vi kan även se att det finns ett samband mellan 
förväntningarna på revisorn och dennes kompetens, vilket tyder på att en god 
kompetens hos revisorn leder till tydligare förväntningar på densamma eller vice versa. 
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Vidare kan vi se att revisorn har en positiv inställning till sitt arbete samt upplever en 
hög nivå av socialt stöd på arbetsplatsen, vilka båda anses relativt oförändrade på grund 
av avskaffandet av revisionsplikten. Vad gäller de olika rollkonflikterna upplever 
revisorn till störst del en intersender-konflikt, det vill säga revisorn upplever ej 
överensstämmande förväntningar från olika rollsättare, och minst en intrasender-
konflikt, det vill säga revisorn upplever sällan att motsägelsefulla krav ställs på denne. 
Alla fyra rollkonflikter anses relativt oförändrade, vi kan dock se att den upplevda 
intrasender-konflikten ökat marginellt jämfört med resterande samt att interrole-
konflikten, det vill säga krav gällande revisorns livssituation, marginellt minskat jämfört 
med de andra. Från analysen kan vi även se att det finns ett samband mellan revisorns 
kompetensnivå och inställning till arbetet. Vi kan därmed dra slutsatsen att en god 
kompetens tenderar att resultera i en bättre inställning till arbetet eller tvärtom. I 
analysen ses även ett samband mellan revisorns inställning till arbetet samt tre av de 
fyra rollkonflikterna, nämligen intrasender-, personrole- samt interrole-konflikt. Utifrån 
detta drar vi slutsatsen att en bättre inställning till arbetet tenderar att innebära lägre 
grad av upplevd rollkonflikt i arbetet.  
 
Vad gäller revisorns psykosociala arbetsmiljö anser sig denne ha en hög nivå av 
handlingsutrymme på arbetsplatsen, vilket marginellt har ökat på grund av avskaffandet 
av revisionsplikten. Revisorn upplever en viss nivå av arbetskrav vilken har varit 
relativt oförändrad på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Vi kan se att revisorn 
anser sig verka i en god arbetsmiljö, vilket är ett resultat av ett högt socialt stöd samt en 
lagom nivå av arbetskrav. Detta kunde tydligt ses i de modeller vi använt oss av, Job 
demand control model samt Job demand control support model, vilka visade att 
merparten av revisorerna anser sig vara aktiva i sitt arbete, det vill säga upplever högt 
handlingsutrymme i kombination med högt arbetskrav, samt anser sig arbeta i ett 
kollektiv, det vill säga revisorn upplever en hög nivå av socialt stöd. Vi kan även se att 
det existerar en skillnad i upplevd nivå av dessa faktorer för en kvinnlig respektive 
manlig revisor, där en kvinnlig revisor upplever en marginellt högre nivå av samtliga 
variabler, handlingsutrymme, arbetskrav samt socialt stöd. Vad gäller förändringen av 
dessa kan vi se att en kvinnlig revisor upplever en större ökning av socialt stöd och 
arbetskrav medan en manlig revisor upplever en större ökning av handlingsutrymme. 
Skillnaderna är dock marginella varför vi kan anta att faktorerna upplevs lika av de båda 
grupperna av revisorer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett högt 
handlingsutrymme upplevs som något positivt för revisorn, detta då det tenderar att 
innebära att denne har en positiv inställning till sitt arbete. 
 

7.2 Studiens begränsningar 
 
Syftet med studien var att kartlägga hur revisorns vardag ser ut idag samt hur 
avskaffandet av revisionsplikten har påverkat dennes vardag, varför vi fann det mest 
lämpat att genomföra en kvantitativ studie med en enkät som forskningsdesign. Detta 
har gjort att vi har kunnat uppnå vårt syfte i och med att resultaten beskriver revisorns 
vardag i nuvarande situation samt hur denna har förändrats på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten. Dock har vi under studiens gång upptäckt att de erhållna svaren inte 
innehåller någon vidare förståelse för varför våra respondenter har svarat på ett visst vis. 
Detta har vi till stor del åtgärdat genom korrelationstest för att se vilka variabler som har 
samband med varandra. Trots denna åtgärd finner vi ändå att det saknas en djupare 
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förståelse varför enkäten med fördel skulle kunna kombineras med djupintervjuer av 
slumpmässigt utvalda revisorer från olika byråer och geografiska platser. På så vis 
skulle vi med ännu större säkerhet kunna förklara varför eller varför inte det har skett en 
förändring. Syftet med studien skulle då kunna bli att kartlägga samt förklara revisorns 
nuvarande situation samt vilka förändringar som skett på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten.  
 
En annan begränsning som kan ses med studien är den låga svarsfrekvensen vi erhållit 
vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. Under undersökningsperioden, det vill 
säga perioden då enkäten låg öppen för svar, upptäckte vi ett antal åtgärder som kunnat 
göras för att öka svarsfrekvensen. Den första upptäckten innefattar tidpunkten för 
utskicket av enkäten. Via mailrespons har vi förstått att våren är en hektisk tid för 
revisorn och många har sagt att detta är anledningen till att de inte har deltagit. För oss 
fanns det inget alternativ att skicka ut den en annan tidpunkt då vi är begränsade av 
studietiden. Innan uppsatsstart hade vi fått indicier om att en stressig period för revisorn 
tar sin början i mars varför vi arbetade intensivt för att få ut enkäten så fort som möjligt 
utan att tumma på enkätens kvalitet. Den andra upptäckten var enkätens längd. Vissa 
respondenter fann den allt för lång och invecklad varför de inte svarade på den 
fullständigt eller överhuvudtaget. En något kortare och därmed mindre omfattande enkät 
hade därför varit ett alternativ för att öka svarsfrekvensen. Dock anser vi att samtliga 
delar i enkäten är viktiga och tillsammans kan förklara stora delar av den eventuella 
förändringen varför vi inte ville göra enkäten mindre omfattande. Trots den låga 
svarsfrekvensen anser vi ändå att resultatet är generaliserbart. Detta grundar vi på vår 
bortfallsanalys i avsnitt 5.5 vilken visade att sena svar var likvärdiga tidiga svar varför 
vi kunde säga att de som inte svarat alls kan likställas med de som svarat. Detta enligt 
surrogatmetoden. Vi anser det därför försvarbart att överföra resultatet från denna studie 
på alla auktoriserade revisorer i Sverige som var auktoriserad innan avskaffandet samt 
har arbetat på samma byrå under denna period. 
 

7.3 Studiens teoretiska samt praktiska bidrag 
!
Trots ovanstående begränsningar anser vi att studien har uppfyllt det teoretiska samt 
praktiska bidraget som presenterades i inledningen. Studien har bidragit till att inkludera 
revisorn i olika teoretiska referenser vilket därmed utökar studieunderlaget för revisorns 
vardag. Tidigare studier har enbart inkluderat revisorn gällande klientel samt 
tjänsteutbud medan vi i denna studie innefattat ytterligare faktorer. Då studien syftar till 
att beskriva revisorns vardag har denna en reducerande effekt av förväntningsgapet. 
Detta på grund av att revisorns arbetssituation kartläggs och därmed kan 
förväntningarna mellan revisor och klient bli tydligare. Studien har även bidragit till att 
revisorn har fått en uppfattning om sin nuvarande arbetssituation samt förändringar i 
denna på grund av avskaffandet av revisionsplikten vilket kan vara bidragande vid en 
eventuell utveckling av verksamheten eller arbetssättet. 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Slutligen ger vi ett antal förslag till vidare forskning inom de olika områden som denna 
studie behandlat. Angående effekter på revisorns vardag skulle det vara intressant att 
även inkludera godkända revisorer för att se om dessa skiljer sig från de auktoriserade. 
Skiljer sig upplevelsen av förändrat klientel samt tjänsteutbud mellan dessa två grupper 
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av revisorer och vad kan i sådana fall detta bero på. Ett annat exempel på 
forskningsområde skulle kunna vara att se på skillnader mellan auktoriserade och 
godkända revisorer gällande de olika rollkonflikterna. En anledning till detta är att de 
rollkonflikter som vi studerat inte verkade speciellt stora för våra respondenter vilket 
troligen beror på att en auktoriserad revisor kan påverka sin vardag i stor utsträckning 
jämfört med exempelvis en godkänd revisor. Därför kan det vara intressant att se om 
rollkonflikter upplevs i större omfattning av andra revisorer och om dessa konflikter har 
påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. Det skulle även kunna vara av intresse att 
djupare undersöka enbart mindre revisionsbyråer/kontor då vi visat att det är dessa som 
i störst utsträckning upplever ett förändrat klientel och då möjligtvis även upplever den 
största förändringen överlag. Denna studie skulle kunna genomföras i en liten skala 
teorimässigt men utförligt metodmässigt som en kombination av en kvantitativ och 
kvalitativ studie för att både kartlägga och förstå förändringen och på så sätt kunna 
utveckla de mindre byråernas/kontorens verksamhet för att passa den nya situationen. 
 
Vi uppmärksammade även, med hjälp av den avslutande öppna frågan i enkäten, att 
vissa respondenter ansåg att införandet av ISA (International Standards on Auditing) i 
större utsträckning än avskaffandet av revisionsplikten hade påverkat deras vardag. 
Detta för att ISA ställer högre krav på bland annat dokumentation vilket gör det svårare 
för revisorn att motivera sina klienter att erhålla revision då denna blir dyrare med ökat 
krav på genomförande. Därför har en del respondenter hävdat att ISA inte är gjort för 
mindre bolag och att arbetsbördan blivit högre sedan införandet av denna. Utifrån detta 
kan vi se att det finns ett forskningsbehov kring införandet av ISA. Ett exempel kan 
vara att undersöka hur revisorns arbetsuppgifter har förändrats och därmed hur priset på 
revisionen har förändrats efter införandet av ISA. Detta för att sedan se hur klientelet 
har förändrats utifrån dessa förutsättningar. Det kan även vara av intresse att undersöka 
vilken skillnad ISA jämfört med tidigare RS (Revisionsstandard i Sverige) medför mer 
specifikt i revisionsprocessen och därmed hur kvaliteten på revisionen har förändrats.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
Enkätstudie rörande revisorns förändrade vardag till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten 
 
Inbjudningsmail 
Hej ”namn”, 
 
Vi är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet som genomför en undersökning om 
revisorns vardag efter avskaffandet av revisionsplikten som en del av vårt examensarbete på 
civilekonomprogrammet. Syftet är att undersöka om det har skett en förändring i revisorns vardag på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Du har blivit inbjuden att delta i denna undersökning vid namn ”Enkätstudie rörande revisorns förändrade 
vardag till följd av avskaffandet av revisionsplikten”. Vi hoppas att Du kan ta dig tid att besvara vår enkät, 
vilken tar ca 15 minuter. Alla svar behandlas självklart anonymt. Observera att vissa frågor innebär två 
svar.  
 
Klicka här för att delta i undersökningen ____ 
Om Du inte vill delta i denna enkät klicka på följande länk _____ 
 
Med Vänliga Hälsningar Linnea Quick & Matilda Söderström (linneamatilda.umu@gmail.com) 
 
Påminnelsemail 
Hej ”namn”,  
 
Du har nyligen blivit inbjuden att delta i en enkät rörande revisorns vardag efter avskaffandet av 
revisionsplikten. Vi noterar att Du ännu inte genomfört enkäten och vill påminna Dig att den fortfarande 
är tillgänglig om Du skulle vilja delta.  
 
Undersökningens syfte är att studera om det har skett en förändring i revisorns vardag på grund av 
avskaffandet av revisionsplikten. Vi hoppas att Du har möjlighet att hjälpa oss att nå detta syfte genom att 
spendera lite tid på vår enkät.  
 
Oavsett om Du är auktoriserad eller godkänd revisor samt arbetar med stora eller små bolag är vi 
tacksamma för Ditt svar.  
 
Med Vänliga hälsningar, Linnea Quick & Matilda Söderström (linneamatilda.umu@gmail.com) 
 
Klicka här för att komma till enkäten: _____  
Om Du inte vill delta i denna enkät klicka på följande länk: _____ 
 
Beskrivning 
Denna enkätstudie har till syfte att undersöka revisorns vardag efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Studien genomförs ur revisorns perspektiv, det vill säga vad denne anser har förändrats eller inte 
förändrats sedan avskaffandet.  
 
Välkomstmeddelande 
Välkommen till denna enkätstudie rörande hur revisorns vardag har förändrats i och med avskaffandet av 
revisionsplikten. Enkätstudien ingår i examensarbetet på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 
Alla svar behandlas anonymt.  
 
Vi är tacksamma för Din medverkan! 
 
/Linnea Quick och Matilda Söderström 
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Bakgrundsfrågor om dig 
 

1. Kön? ! Kvinna (25,2 %) ! Man (74,8 %) 
 

2. Ålder? ______år 
 

3. Är du auktoriserad revisor idag?  
! Ja 
! Nej (gå vidare till fråga 5) 
 

4. Vilket år blev du auktoriserad revisor?____________________ 
 

5. Vilken revisionsbyrå arbetar du åt? 
! (2,6 %) Deloitte 
! (14,0 %) Ernst & Young 
! (0,3 %) KPMG 
! (26,7 %) PwC 
! (6,7 %) Grant Thornton  
! (49,7 %) Annan 
 

6. Hur många anställda är det på det kontor som du arbetar på? 
! 1-10 st (27,5 %) ! 11-30 st (25,7 %) ! 31-50 st (12,6 %) 
! 51-100 st (10,8 %)     ! 101-300 st (11,6 %)    ! 301- st (11,6 %) 

 
7. Hur länge har du arbetat på denna byrå?  

! 1-2 år ! 3-5 år ! 6-8 år ! 9- år   
 
Klientel 
 

8. Nedanstående frågor behandlar klientelet och relationen mellan Dig som revisor och klienten. Syftet 
är att se om och i sådana fall hur det har skett en förändring av klientelet efter avskaffandet.  
 
Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation, jämfört med 
situationen före avskaffandet av revisionsplikten. 

 

 
  

 Instämme
r inte alls 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämmer 
helt 
(5) 

a) Klientelet har minskat 
 

22,2 % 23,9 % 16,1 % 13,6 % 24,2 % 

b) Bolag som inte omfattas av revisionsplikten har 
valt bort revision 

6,1 % 30, 0 
% 

38,9 % 19,4 % 5,6 % 

c) Antal nya klienter (nybildade bolag) som inte 
omfattas av revisionsplikten har ökat 

25,2 % 16,9 % 14,4 % 21,1 % 22,4 % 

d) Antal klienter som efterfrågar andra tjänster än 
revisionstjänster har ökat 

15,0 % 22,6 % 37,0 % 18,9 % 6,4 % 

e) Klientrelationen har förbättrats 
 

22,6 % 14,5 % 47,9 % 11,7 % 3,3 % 

f) Mycket mer arbete läggs på att informera 
befintliga klienter om vikten av revision 

20,9 % 29,8 % 33,1 % 13,1 % 3,1 % 

g) Mycket mer arbete läggs på att informera nya 
klienter om vikten av revision 

19,5 % 30,4 % 32,6 % 13,9 % 3,6 % 
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Tjänsteutbud 
 

9. Nedanstående påstående behandlar tjänsteutbudet som Du som revisor tillhandahåller klienten. Syftet 
är att undersöka huruvida utbudet av tjänster har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation samt hur denna 
har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Observera att detta innebär två svar per 
påstående. 

 
 Nuvarande situation Förändring efter 

avskaffandet 
 Instämme

r 
inte alls 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämme
r 

helt 
(5) 

Minskat 
 

(1) 

Oförändra
t 
 

(2) 

Ökat 
 

(3) 

a) Revisionsuppdrag utgör en 
stor del av mina arbetsuppgifter 

1,2 % 2,7 % 18,2 % 28,8 % 49,1 % 20,4 % 77,5 % 2,1 % 

b) Andra uppdrag än 
revisionsuppdrag utgör en stor 
del av mina arbetsuppgifter 

16,4 % 26,1 % 30,3 % 17,6 % 9,7 % 1,2 % 86,0 % 12,8 % 

c) Jag som revisor måste 
marknadsföra  
mig i stor utsträckning 

19,1 % 13,3 % 23,3 % 27,9 % 16,4 % 1,5 % 85,4 % 13,1 % 

d) Klienten är med i skapandet av 
tjänsten 

14,5 % 20,9 % 36,7 % 21,2 % 6,7 % 0,9 % 90,2 % 8,8 % 

e) När tjänsten utformas är 
klientens behov i centrum 

4,2 % 5,2 % 14,8 % 35,2 % 40,6 % 0,3 % 87,5 % 12,2 % 

f) Personliga möten mellan mig 
som revisor och min klient är av 
stor betydelse för att skapa en 
god relation 

- - 2,7 % 17,7 % 79,6 % 0,3 % 92,1 % 7,6 % 

g) Konkurrens innebär att jag 
som revisor måste vara mer 
innovativ 

9,4 % 7,3 % 28,3 % 37,1 % 17,9 % 0,3 % 88,5 % 11,2 % 

h) Mina arbetsuppgifter består till 
stor del av granskning 

4,8 % 14,2 % 32,4 % 30,6 % 17,9 % 5,2 % 93,6 % 1,2 % 

i) Mina arbetsuppgifter består till 
stor del av rådgivning 

2,1 % 11,8 % 34,2 % 37 % 14,8 % 0,3 % 91,5 % 8,2 % 

j) Mina arbetsuppgifter består till 
stor del av administrativt arbete 

27,3 % 27,9 % 29,4 % 12,7 % 2,7 % 1,8 % 95,1 % 3,0 % 

 
 

10. Hur upplever Du att Din nedlagda arbetstid har förändrats, efter avskaffandet av revisionsplikten, 
gällande nedanstående tjänster? 

 
 Minskat 

(1) 
Oförändrat 

(2) 
Ökat 
(3) 

Vet ej 

a) Skattetjänster 
 

0,9 % 90,9 % 7,6 % 0,6 % 

b) Upprättande av bokslut 
 

2,7 % 72,9 % 14,3 % 10 % 

c) Företagsrådgivning 
 

0,9 % 79,9 % 18,5 % 0,6 % 

d) Sammanställnings-uppdrag (compilations) 0,6 % 80,5 % 3,0 % 15,8 % 
e) Överenskomna revisionsåtgärder 
(agreed-upon procedures) 

1,5 % 80,9 % 9,7 % 7,9 % 
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11. Har Din nedlagda arbetstid gällande andra tjänster än de som nämnts ovan förändrats? I sådana 
fall vilka och hur?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
 (denna fråga är inte obligatorisk) 
 
 
Kompetens 
 
Nedanstående del behandlar Din kompetens. Syftet är att undersöka huruvida Din kunskapsbredd har 
förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Ta ställning till följande påstående gällande Din kompetens som revisor (med kompetens avses Din 
kunskapsbredd inom Ditt arbete). 
 

12.  
Avskaffandet av revisionsplikten har 
inneburit att min kompetens… 

! har utvecklats 
(10,3 %) 

! har hämmats  
(0 %) 

! är oförändrad  
(89,7 %) 

 
13. Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation samt hur denna 

har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Observera att detta innebär två svar per 
påstående.  

 
 Nuvarande situation Förändring efter 

avskaffandet 
Instämme

r 
inte alls 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämme
r 

helt 
(5) 

Minska
t 
 

(1) 

Oförändra
t 
 

(2) 

Ökat 
 

(3) 

a) Kravet på min kompetens är 
klientspecifik 

5,7 % 6,0 % 33,4 % 38,2 % 16,7 % - 98,1 % 1,9 % 

b) Jag anser mig ha goda 
kunskaper kring företaget jag 
arbetar på, exempelvis 
företagets historia samt vilka 
tjänster som erbjuds 

- - 8,8 % 28,1 % 63,1 % - 98,4 % 1,6 % 

c) Jag anser mig ha goda 
kunskaper inom det område jag 
arbetar  

- - 4,1 % 36,4 % 59,5 % 0,3 
% 

98,4 % 1,3 % 

d) Jag anser mig kunna hantera 
oväntade händelser, 
exempelvis svårigheter i 
klientrelationen 

- 0,3 % 9,5 % 43,7 % 46,5 % - 98,4 % 1,6 % 

e) Jag anser mig ha en förmåga 
att kunna identifiera klientens 
behov 

- - 7,6 % 47,5 % 44,9 % - 97,2 % 2,8 % 
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Förväntningar 
 

Nedanstående påståenden behandlar förväntningarna på Dig som revisor. Syftet är att undersöka 
huruvida förväntningarna på Dig som revisor har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. 
 

14. Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation samt hur denna 
har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Observera att detta innebär två svar per 
påstående.  

 
 Nuvarande situation Förändring efter 

avskaffandet 
Instämme

r 
inte alls 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämme
r 

helt 
(5) 

Minskat 
 

(1) 

Oförändrat 
 

(2) 

Ökat 
 

(3) 

a) Klientens förväntningar på 
mig som revisor är tydliga 

1,3 % 12,1 % 46,0 % 35,5 % 5,1 % 0,6 % 94,3 % 5,1 % 

b) Klientens förväntningar på 
mig som revisor kan ibland 
skapa problem 

7,3 % 21,4 % 35,1 % 31,3 % 4,8 % 1,3 % 97,1 % 1,6 % 

 
Arbetssituation 
 

Nedanstående påståenden behandlar Din arbetssituation. Syftet är att undersöka huruvida 
arbetssituationen för Dig som revisor har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. 
 

15. Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation samt hur denna 
har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Observera att detta innebär två svar per 
påstående.  

 
 Nuvarande situation Förändring efter 

avskaffandet 
Instämmer 

inte alls 
(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämmer 
helt 
(5) 

Minskat 
 

(1) 

Oförändrat 
 

(2) 

Ökat 
 

(3) 
a) Jag känner glädje när jag 
går till mitt arbete 

0,3 % 1,7 % 16,2 % 43,6 % 38,1 % 3,8 % 93,4 % 2,8 % 

b) Mitt engagemang för mitt 
arbete är stort 

0,3 %  0,7 % 6,6 % 41,7 % 50,7 % 0,4 % 97,5 % 2,1 % 

c) Det är en lugn och 
behaglig stämning på min 
arbetsplats  

- 6,3 % 19,4 % 37,8 % 36,5 % 1,1 % 97,5 % 1,4 % 

d) Det är god 
sammanhållning på 
arbetsplatsen 

- 1,8 % 7,3 % 46,4 % 44,5 % 1,5 % 97,8 % 0,7 % 

e) Mina arbetskamrater ställer 
upp för mig 

0,4 % 1,5 % 10,4 % 43,1 % 44,6 % 0,4 % 98,9 % 0,7 % 

f) Jag trivs med mina 
arbetskamrater 

0,4 % - 5,6 % 40,9 % 53,2 % 0,4 % 99,2 % 0,4 % 

g) Jag kommer bra överens 
med min närmaste chef 

1,7 % 1,3 % 7,8 % 35,5 % 53,7 % - 99,6 % 0,4 % 

h) Jag agerar densamma 
oavsett vilka jag arbetar med 

2,2 % 5,9 % 14,3 % 37,5 % 40,1 % - 99,3 % 0,7 % 

i) Jag samarbetar med två 
eller fler grupper vilka har 
olika arbetssätt 

27,2 % 14,6 % 15 % 23,6 % 19,5 % - 98,4 % 1,6 % 

j) Jag arbetar under 
motsägelsefulla policys och 
riktlinjer 

57,9 % 25,7 % 11,1 % 3,4 % 1,9 % - 97,3 % 2,7 % 

k) Jag måste gå emot regler 
och policys för att kunna 

61,3 % 21,8 % 10,9 % 4,1 % 1,9 % 0,4 % 96,2 % 3,4 % 
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utföra mina arbetsuppgifter 
l) Jag utför arbetsuppgifter 
som är för enkla 

38,0 % 28,1 % 19,7 % 9,9 % 4,4 % 1,1 % 94,8 % 4,1 % 

m) Jag måste utföra uppgifter 
som borde utföras annorlunda 

37,6 % 28,0 % 21 % 8,5 % 4,8 % 1,1 % 95,6 % 3,3 % 

n) Jag måste fokusera på, 
enligt mig, onödiga saker 

29,7 % 27,1 % 23,1 % 13,6 % 6,6 % 1,8 % 93,0 % 5,1 % 

o) De uppgifter jag utför 
stämmer överens med mina 
värderingar 

0,7 % 1,8 % 18,5 % 39,9 % 39,1 % 0,7 % 95,9 % 3,4 % 

p) Mina tilldelade uppgifter 
stämmer överens med min 
utbildning och kompetens 

1,1 % 2,9 % 8,1 % 45,1 % 42,9 % 0,4 % 96,3 % 3,3 % 

q) Jag har tillräckligt med tid 
för att slutföra mitt arbete 

4,0 % 16,7 % 21,4 % 37,3 % 20,7 % 1,1 % 95,2 % 3,7 % 

r) Arbetsmängden är rimlig 
 

4,4 % 14,2 % 25,2 % 34,7 % 21,5 % 1,5 % 93,7 % 4,9 % 

s) Jag har tillräckligt med 
resurser för att utföra mina 
tilldelade arbetsuppgifter 

1,4 % 9,7 % 17,3 % 43,7 % 27,8 % 1,1 % 93,8 % 5,1 % 

t) Det finns 
karriärmöjligheter inom mitt 
arbete 

2,7 % 3,1 % 9,8 % 32,2 % 52,2 % 1,2 % 94,0 % 4,8 % 

 
(dessa påståenden är inte obligatoriska, alternativet ”Inget svar” finns) 
 
Arbetskrav och handlingsutrymme 
 

Nedanstående påståenden behandlar arbetskrav och handlingsutrymme. Syftet är att undersöka 
huruvida arbetskravet och handlingsutrymmet för Dig som revisor har förändrats efter avskaffandet 
av revisionsplikten.  
 

16. Ta ställning till hur följande påståenden stämmer överens med nuvarande situation samt hur denna 
har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Observera att detta innebär två svar per 
påstående.  

 
 Nuvarande situation Förändring efter 

avskaffandet 
 Instämmer 

inte alls 
(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

Instämmer 
helt 
(5) 

Minskat 
 

(1) 

Oförändrat 
 

(2) 

Ökat 
 

(3) 
a) Jag får lära mig nya saker i 
mitt arbete 

1,5 % 1,1 % 7,5 % 30,3 % 59,6 % - 96,6 % 3,4 % 

b) Mitt arbete kräver 
skicklighet 

- - 2,6 % 28,9 % 68,5 % - 96,2 % 3,8 % 

c) Mitt arbete kräver att jag är 
problemlösande 

- - 1,9 % 28,6 % 69,5 % - 97,0 % 3,0 % 

d) Mitt arbete innebär att jag 
gör saker om och om igen 

4,5 % 13,5 % 33,5 % 31,6 % 16,9 % 1,1 % 98,9 % - 

e) Jag har frihet att bestämma 
hur mitt arbete ska utföras 

- 7,5 % 17,2 % 41,8 % 33,6 % 0,8 % 98,1 % 1,1 % 

f) Jag har frihet att bestämma 
vad som ska utföras i mitt 
arbete 

0,7 % 10,1 % 27,7 % 36,0 % 25,5 % 0,8 % 98,5 % 0,8 % 

g) Jag har möjlighet att nyttja 
mina kunskaper i mitt arbete 

- - 3,7 % 38,2 % 58,1 % 0,4 % 98,9 % 0,8 % 

h) Jag har möjlighet att 
utveckla nya kunskaper i mitt 
arbete 

- 0,4 % 7,5 % 32,1 % 60 % - 98,4 % 1,6 % 
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i) Mitt arbete kräver att jag 
arbetar mycket fort 

3,4 % 10,2 % 30,9 % 41,1 % 14,3 % 1,2 % 96,9 % 1,9 % 

j) Mitt arbete kräver att jag 
arbetar mycket hårt 

2,6 % 8,3 % 28,9 % 39,5 % 20,7 % 1,9 % 96,5 % 1,5 % 

k) Mitt arbete kräver en för 
stor arbetsinsats 

12,1 % 25,4 % 29,9 % 22,3 % 10,2 % 2,3 % 96,2 % 1,5 % 

l) Jag har tillräckligt med tid 
för att hinna med mina 
arbetsuppgifter 

3,8 % 15,8 % 26,3 % 39,8 % 14,3 % 0,8 % 96,1 % 3,1 % 

m) Det förekommer ofta 
motstridiga krav i mitt arbete 

18,5 % 34,0 % 29,1 % 14,3 % 4,2 % 0,8 % 98,5 % 0,8 % 

n) Mitt arbete är i stor 
utsträckning komplext 

0,4 % 2,7 % 17,9 % 52,5 % 26,6 % 0,8 % 98,1 % 1,2 % 

o) Arbetsmängden är stor 
 

1,5 % 9,4 % 21,9 % 44,2 % 23,0 % 3,1 % 95,7 % 1,2 % 

p) Kravet på mig som revisor 
från interna aktörer, så som 
chefer, är stort 

6,7 % 12,9 % 29,5 % 36,6 % 14,3 % - 97,8 % 2,2 % 

q) Kravet på mig som revisor 
från externa aktörer, så som 
klienter, är stort 

1,5 % 3,8 % 19,0 % 50,2 % 25,5 % - 97,3 % 2,7 % 

 
Öppen fråga 
 

Nedan har Du möjlighet att med egna ord beskriva hur Din vardag som revisor har förändrats på 
grund av avskaffandet av revisionsplikten. Syftet är att undersöka vad Du tycker är den mest 
relevanta förändringen om Du anser att en förändring har skett.  

 
17. Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat Din vardag som revisor? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
 (denna fråga är inte obligatorisk) 
 
Resultat från studien 
 
18. Önskar Du ta del av den färdigställda studien så ange Din e-post nedan. 

…………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 
Avslutande meddelande 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Du har nu deltagit i en enkätstudie om hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat revisorns vardag 
och därmed bidragit till forskningen samt att Du även har möjliggjort vårt examensarbete.  
 
Vi tackar för Din tid! 
 
Med Vänliga Hälsningar Linnea Quick & Matilda Söderström  
 
Vid frågor kan Du kontakta oss på följande e-post: 
linneamatilda.umu@gmail.com 
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Bilaga 2: Cronbach’s Alpha 
 
Tabell 5.1: Inställning till arbetet, index 1 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.776 2 
Case Processing Summary 

 N % 

 Cases 
Valid 290 74.6 
Excludeda 99 25.4 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Tabell 5.2: Socialt stöd, index 2 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.861 5 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 229 58.9 
Excludeda 160 41.1 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a) Lugn och behaglig 
stämning på arbetsplatsen 17.36 6.134 .590 .860 

b) God sammanhållning på 
arbetsplatsen 17.02 6.368 .742 .818 

c) Mina arbetskamrater 
ställer upp för mig 17.05 6.085 .742 .816 

d) Jag trivs med mina 
arbetskamrater 16.87 6.597 .733 .823 

e) Jag kommer bra överens 
med min närmaste chef 16.93 6.166 .637 .844 

 

 
Tabell 5.3: Intersender-konflikt, index 3 
 

ReliabilityStatistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.275 2 
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Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 245 63.0 
Excludeda 144 37.0 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Tabell 5.4: Intrasender-konflikt, index 4 
 
ReliabilityStatistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.744 2 
 

Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 259 66.6 
Excludeda 130 33.4 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Tabell 5.5: Personrole-konflikt, index 5 
 

ReliabilityStatistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.748 4 
 

Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 264 67.9 
Excludeda 125 32.1 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
a) Jag utför arbetsuppgifter 
som är för enkla 6.38 6.555 .544 .690 

b) Arbetsuppgifter borde 
utföras annorlunda 6.34 5.740 .715 .583 

c) Jag måste fokusera på, 
enligt mig, onödiga saker 6.11 5.698 .666 .614 

d) Arbetsuppgifterna stämmer 
överens med mina värderingar 6.63 9.047 .272 .807 
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Tabell 5.6: Interrole-konflikt, index 6 
 

ReliabilityStatistics 
Cronbach'sAlph

a 
N ofItems 

.831 4 
 

Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 268 68.9 
Excludeda 121 31.1 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a) Mina tilldelade arbetsuppgifter 
stämmer överens med min utbildning och 
kompetens 

7.09 8.164 .410 .878 

b) Jag har tillräckligt med tid för att 
slutföra mitt arbete 6.36 5.534 .758 .738 

c) Arbetsmängden är rimlig 6.37 5.657 .734 .750 
d) Jag har tillräckligt med resurser för att 
utföra mina tilldelade arbetsuppgifter  6.68 6.084 .760 .740 

 
Tabell 5.7: Handlingsutrymme, index 7 
  

ReliabilityStatistics 
Cronbach'sAlph

a 
N ofItems 

.660 9 
 

Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 234 60.2 
Excludeda 155 39.8 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
! !
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

15t) Det finns karriärmöjligheter 
inom mitt arbete 33.00 11.275 .226 .665 

16a) Jag får lära mig nya saker i 
mitt arbete 32.85 10.368 .498 .594 

16b) Mitt arbete kräver 
skicklighet 32.64 11.313 .585 .600 

16c) Mitt arbete kräver att jag är 
problemlösande 32.63 11.582 .530 .611 

16d) Mitt arbete innebär att jag 
gör saker om och om igen 34.74 13.642 -.133 .756 

16e) Jag har frihet att bestämma 
hur mitt arbete ska utföras 33.32 10.571 .388 .620 

16f) Jag har frihet att bestämma 
vad som ska utföras i mitt arbete 33.59 10.870 .301 .645 

16g) Jag har möjlighet att nyttja 
mina kunskaper i mitt arbete 32.75 11.211 .580 .598 

16h) Jag har möjlighet att 
utveckla nya kunskaper i mitt 
arbete 

32.78 10.594 .638 .578 

 
Tabell 5.8: Arbetskrav, index 8 
 

ReliabilityStatistics 
Cronbach'sAlph

a 
N ofItems 

.764 9 
 

Case ProcessingSummary 
 N % 

Cases 
Valid 219 56.3 
Excludeda 170 43.7 
Total 389 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
16i) Mitt arbete kräver att 
jag arbetar mycket fort 26.88 20.784 .560 .725 

16j) Mitt arbete kräver att 
jag arbetar mycket hårt 26.71 19.848 .679 .705 

16k) Mitt arbete kräver en 
för stor arbetsinsats 27.48 19.930 .522 .729 

16l) Jag har tillräckligt med 
tid för att hinna med mina 
arbetsuppgifter 

27.82 22.138 .349 .758 

16m) Det förekommer ofta 
motstridiga krav i mitt 
arbete 

27.85 22.969 .256 .772 

16n) Mitt arbete är i stor 
utsträckning komplext 26.37 23.939 .269 .765 

16o) Arbetsmängden är stor 26.55 21.157 .560 .726 
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16p) Kravet på mig som 
revisor från interna aktörer, 
så som chefer, är stort 

26.98 21.775 .359 .757 

16q) Kravet på mig som 
revisor från externa aktörer, 
så som klienter, är stort 

26.42 21.952 .504 .735 

 
Tabell 5.9: Kompetens, index 9 
 

ReliabilityStatistics 
Cronbach'sAlpha N ofItems 

.718 5 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

Klientspecifik 17.84 4.637 .110 .879 
Baskompetens 16.84 4.278 .551 .645 
Yrkeskompetens 16.83 4.244 .675 .611 
Kritisk kompetens 17.02 3.892 .702 .584 
Affärskompetens 17.01 4.098 .670 .604 

 
  



!

109 
!

Bilaga 3: Kompletterande tabeller för analys och slutsats 
 
Tabell 9: Förändringen av revisorns klientel 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
8a) Minskning av klientel 360 2.94 1.494 .079 
8b) Bolag har valt bort 
revision 360 2.88 .975 .051 

8c) Nya klienter har ökat 361 2.99 1.514 .080 
8d) Klienter som efterfrågar 
andra tjänster har ökat 359 2.79 1.110 .059 

8e) Förbättrad klientrelation 359 2.59 1.064 .056 
8f) Informera befintliga 
klienter 359 2.48 1.056 .056 

8g) Informera nya klienter 359 2.52 1.067 .056 
 
Tabell 13: Revisorns nuvarande situation gällande arbetsuppgifter samt arbetssätt 
!

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9a) Andel revisionsuppdrag 330 4.22 .920 .051 
9b) Andel andra uppdrag 330 2.78 1.198 .066 
9c) Utsträckning 
marknadsföring 330 3.09 1.352 .074 

9d) Klientens deltagande 330 2.85 1.118 .062 
9e) Klientens behov vid 
utformning 330 4.03 1.070 .059 

9f) Personliga möten för 
god relation 328 4.77 .483 .027 

9g) Mer innovativ p.g.a. 
konkurrens 329 3.47 1.150 .063 

9h) Andel granskning 330 3.42 1.087 .060 
9i) Andel rådgivning 330 3.51 .956 .053 
9j) Andel administrativt 
arbete 330 2.36 1.094 .060 

 
Tabell 14: Förändringen av revisorns arbetsuppgifter samt arbetssätt 
  

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9a) Andel revisionsuppdrag 329 1.82 .438 .024 
9b) Andel andra uppdrag 329 2.12 .356 .020 
9c) Utsträckning 
marknadsföring 329 2.12 .365 .020 

9d) Klientens deltagande 328 2.08 .303 .017 
9e) Klientens behov vid 
utformning 329 2.12 .333 .018 

9f) Personliga möten för 
god relation 330 2.07 .272 .015 

9g) Mer innovativ p.g.a. 
konkurrens 330 2.11 .322 .018 

9h) Andel granskning 329 1.96 .250 .014 
9i) Andel rådgivning 330 2.08 .281 .015 
9j) Andel administrativt 
arbete 328 2.01 .221 .012 
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Figur 5: Förändringen av revisorns tillhandahållna tjänster 
 

Skattetjänster 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Minskat 3 .8 .9 .9 
Oförändrat 299 76.9 90.9 91.8 
Ökat 25 6.4 7.6 99.4 
Vet ej 2 .5 .6 100.0 
Total 329 84.6 100.0  

Missing System 60 15.4   
Total 389 100.0   

 
Upprättande av bokslut 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Minskat 9 2.3 2.7 2.7 
Oförändrat 240 61.7 72.9 75.7 
Ökat 47 12.1 14.3 90.0 
Vet ej 33 8.5 10.0 100.0 
Total 329 84.6 100.0  

Missing System 60 15.4   
Total 389 100.0   

 
Företagsrådgivning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Minskat 3 .8 .9 .9 
Oförändrat 263 67.6 79.9 80.9 
Ökat 61 15.7 18.5 99.4 
Vet ej 2 .5 .6 100.0 
Total 329 84.6 100.0  

Missing System 60 15.4   
Total 389 100.0   

 
Sammanställningsuppdrag (compilation) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Minskat 2 .5 .6 .6 
Oförändrat 265 68.1 80.5 81.2 
Ökat 10 2.6 3.0 84.2 
Vet ej 52 13.4 15.8 100.0 
Total 329 84.6 100.0  

Missing System 60 15.4   
Total 389 100.0   

 
Överenskomna revisionsåtgärder (agreed-upon procedures) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Minskat 5 1.3 1.5 1.5 
Oförändrat 266 68.4 80.9 82.4 
Ökat 32 8.2 9.7 92.1 
Vet ej 26 6.7 7.9 100.0 
Total 329 84.6 100.0  

Missing System 60 15.4   
Total 389 100.0   
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Tabell 18: Jämförelse mellan en revisor inom Big 4 och en revisor på en mindre 
byrå (Big 4) 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Nuvarande situation 

140 3.66 1.085 .092 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Förändring  

140 2.11 .354 .030 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Nuvarande situation 

39.893 139 .000 3.657 3.48 3.84 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Förändring  

70.482 139 .000 2.107 2.05 2.17 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9f) Personliga möten för 
god relation – Nuvarande 
situation 

140 4.82 .420 .036 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – Nuvarande 
situation 

140 3.81 .856 .072 

9f) Personliga möten för 
god relation – Förändring 140 2.07 .258 .022 

9f) Innovativ p.g.a 
konkurrens – Förändring  140 2.09 .281 .024 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

9f) Personliga möten 
för god relation – 
Nuvarande situation 

135.784 139 .000 4.821 4.75 4.89 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – 
Nuvarande situation 

52.640 139 .000 3.807 3.66 3.95 

9f) Personliga möten 
för god relation – 
Förändring 

94.827 139 .000 2.071 2.03 2.11 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – 
Förändring 

87.840 139 .000 2.086 2.04 2.13 
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Tabell 18: Jämförelse mellan en revisor inom Big 4 och en revisor på en mindre 
byrå (mindre byrå)  

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Nuvarande situation 

190 2.67 1.380 .100 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Förändring  

189 2.12 .373 .027 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Nuvarande situation 

26.712 189 .000 2.674 2.48 2.87 

9c) Utsträckning 
marknadsföring – 
Förändring  

78.133 188 .000 2.122 2.07 2.18 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
9f) Personliga möten för god 
relation – Nuvarande 
situation 

188 4.73 .523 .038 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – Nuvarande 
situation 

189 3.22 1.272 .093 

9f) Personliga möten för god 
relation – Förändring 190 2.07 .281 .020 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – Förändring 190 2.13 .349 .025 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

9f) Personliga möten 
för god relation – 
Nuvarande situation 

123.953 187 .000 4.729 4.65 4.80 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – 
Nuvarande situation 

34.773 188 .000 3.217 3.03 3.40 

9f) Personliga möten 
för god relation – 
Förändring 

101.569 189 .000 2.074 2.03 2.11 

9g) Innovativ p.g.a 
konkurrens – 
Förändring  

84.076 189 .000 2.126 2.08 2.18 

 
!
!
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Tabell 19: Revisorns nuvarande kompetens 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
13a) Klientspecifik 317 3.54 1.023 .057 
13b) Baskompetens 317 4.54 .653 .037 
13c) Yrkeskompetens 316 4.55 .575 .032 
13d) Kritisk kompetens 316 4.36 .665 .037 
13e) Affärskompetens 316 4.37 .622 .035 

 
Tabell 20: Förändringen av revisorns kompetens 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
13a) Klientspecifik 317 2.02 .136 .008 
13b) Baskompetens 317 2.02 .125 .007 
13c) Yrkeskompetens 316 2.01 .126 .007 
13d) Kritisk kompetens 316 2.02 .125 .007 
13e) Affärskompetens 316 2.03 .167 .009 

 
Tabell 21: Nuvarande förväntningar och dess konsekvens 
  

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
14a) Tydliga förväntningar 
på revisorn 313 3.31 .799 .045 

14b) Klientens förväntningar 
kan skapa problem  313 3.05 1.007 .057 

 
Tabell 22: Förändringen av förväntningarna 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
14a) Tydliga förväntningar 
på revisorn 314 2.04 .236 .013 

14b) Klientens 
förväntningar kan skapa 
problem 

314 2.00 .170 .010 

 
Tabell 24: Revisorns nuvarande kompetens baserat på index 
  

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Kompetensindex – nuvarande situation 316 .86491 .134591 .007571 

 
Tabell 25: Förändringen av kompetensindexet 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Kompetensindex - förändring 316 .50870 .051016 .002870 
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Tabell 26: Nuvarande arbetssituation 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Inställning till arbetet 290 .82371 .165428 .009714 
Socialt stöd 229 .81528 .153847 .010166 
Intersender-konflikt 245 .62500 .205894 .013154 
Intrasender-konflikt 259 .15878 .210130 .013057 
Personrole-konflikt 264 .28054 .208110 .012808 
Interrole-konflikt 268 .30201 .204462 .012490 

 
Tabell 27: Förändringen av arbetssituationen 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Inställning till arbetet 284 .50176 .086636 .005141 
Socialt stöd 225 .49956 .045804 .003054 
Intersender-konflikt 243 .50206 .022634 .001452 
Intrasender-konflikt 260 .51250 .066544 .004127 
Personrole-konflikt 262 .50716 .068396 .004226 
Interrole-konflikt 262 .48473 .086191 .005325 

 
Tabell 33: Nuvarande handlingsutrymme samt arbetskrav 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Handlingsutrymme, index 235 .83551 .115231 .007517 
Arbetskrav, index 219 .59399 .143178 .009675 

 
Tabell 34: Förändringen av handlingsutrymme samt arbetskrav 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Handlingsutrymme, index 229 .50846 .043175 .002853 
Arbetskrav, index 216 .50154 .047901 .003259 

 
Tabell 35: Relationen mellan lågt socialt stöd samt arbetskrav 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Arbetskrav 4 .55556 .148726 .074363 

 
Tabell 36: Relationen mellan medelmåttigt socialt stöd samt arbetskrav 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Arbetskrav 3 .62963 .115648 .066769 
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Tabell 37: Relationen mellan högt socialt stöd samt arbetskrav 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Arbetskrav 195 .59373 .143753 .010294 

 
Tabell 40: Revisorer med högt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet 
samt upplevt socialt stöd 

 
One-SampleStatistics 

 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Inställning till arbetet, index 232 .82220 .166654 .010941 
Socialt stöd, index 203 .82315 .147188 .010331 

 
Tabell 41: Revisorer med lågt handlingsutrymme och deras inställning till arbetet 
samt upplevt socialt stöd 

 
One-SampleStatistics 

 N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
Inställning till arbete, index 3 .58333 .072169 .041667 
Socialt stöd, index 3 .60000 .132288 .076376 
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Bilaga 4: Revisorns arbetssituation, handlingsutrymme, arbetskrav 
samt erhållna svar från den avslutande öppna frågan 
 
Tabell 1: Nuvarande arbetssituation – test av enskilda påståenden 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

ErrorMean 
15a) Arbetsglädje 291 4.18 .784 .046 
15b) Engagemang 290 4.42 .677 .040 

15c) Lugn och behaglig stämning arbetsplatsen 288 4.05 .900 .053 
15d) God sammanhållning på arbetsplatsen  274 4.34 .693 .042 
15e) Arbetskamrater ställer upp 269 4.30 .745 .045 
15f) Trivsel med arbetskamrater 269 4.46 .637 .039 
15g) Bra relation med närmaste chef 231 4.38 .825 .054 
15h) Agerar olika beroende på vilka jag arbetar med 272 1.93 .988 .060 
15i) Samarbetar med två eller fler grupper vilka har olika 
arbetssätt 246 2.93 1.502 .096 

15j) Arbetar under motsägelsefulla policys och riktlinjer 261 1.66 .942 .058 
15k) Måste gå emot regler och policys för att kunna utföra 
arbetsuppgifter 266 1.64 .963 .059 

15l) Utför arbetsuppgifter som är för enkla 274 2.15 1.161 .070 
15m) Måste utföra arbetsuppgifter som borde utföras 
annorlunda 271 2.15 1.158 .070 

15n) Måste fokusera på onödiga saker 273 2.40 1.227 .074 
15o) Arbetsuppgifterna stämmer inte överens med egna 
värderingar 271 1.85 .835 .051 

15p) Tilldelade uppgifter stämmer inte överens med 
utbildning och kompetens 273 1.74 .814 .049 

15q) Har inte tillräckligt med tid för att slutföra arbete 276 2.46 1.113 .067 
15r) Arbetsmängden är inte rimlig 274 2.45 1.109 .067 
15s) Har inte tillräckligt med resurser för att utföra 
arbetsuppgifter 277 2.13 .978 .059 

15t) Karriärmöjligheter 255 4.28 .958 .060 
 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

15a) Arbetsglädje 90.896 290 .000 4.175 4.08 4.27 
15b) Engagemang 111.088 289 .000 4.417 4.34 4.50 
 15c) Lugn och behaglig stämning 
arbetsplatsen 76.285 287 .000 4.045 3.94 4.15 

15d) God sammanhållning på 
arbetsplatsen  103.563 273 .000 4.336 4.25 4.42 

15e) Arbetskamrater ställer upp 94.733 268 .000 4.301 4.21 4.39 
15f) Trivsel med arbetskamrater 114.866 268 .000 4.465 4.39 4.54 
15g) Bra relation med närmaste 
chef 80.726 230 .000 4.381 4.27 4.49 

15h) Agerar olika beroende på 
vilka jag arbetar med 32.158 271 .000 1.926 1.81 2.04 

15i) Samarbetar med två eller fler 
grupper vilka har olika arbetssätt 30.641 245 .000 2.935 2.75 3.12 

15j) Arbetar under motsägelsefulla 
policys och riktlinjer 28.456 260 .000 1.659 1.54 1.77 
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15k) Måste gå emot regler och 
policys för att kunna utföra 
arbetsuppgifter 

27.703 265 .000 1.635 1.52 1.75 

15l) Utför arbetsuppgifter som är 
för enkla 30.589 273 .000 2.146 2.01 2.28 

15m) Måste utföra arbetsuppgifter 
som borde utföras annorlunda 30.529 270 .000 2.148 2.01 2.29 

15n) Måste fokusera på onödiga 
saker 32.351 272 .000 2.403 2.26 2.55 

15o) Arbetsuppgifterna stämmer 
inte överens med egna värderingar 36.535 270 .000 1.852 1.75 1.95 

15p) Tilldelade uppgifter stämmer 
inte överens med utbildning och 
kompetens 

35.409 272 .000 1.744 1.65 1.84 

15q) Har inte tillräckligt med tid för 
att slutföra arbete 36.727 275 .000 2.460 2.33 2.59 

15r) Arbetsmängden är inte rimlig 36.600 273 .000 2.453 2.32 2.58 
15s) Har inte tillräckligt med 
resurser för att utföra 
arbetsuppgifter 

36.304 276 .000 2.134 2.02 2.25 

15t) Karriärmöjligheter 71.298 254 .000 4.278 4.16 4.40 
 
Tabell 2: Förändringen av arbetssituationen – test av enskilda påståenden 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

ErrorMean 
15a) Arbetsglädje 286 1.99 .258 .015 
15b) Engagemang 284 2.02 .156 .009 
 15c) Lugn och behaglig stämning arbetsplatsen 285 2.00 .157 .009 
15d) God sammanhållning på arbetsplatsen  272 1.99 .149 .009 
15e) Arbetskamrater ställer upp 267 2.00 .106 .006 
15f) Trivsel med arbetskamrater 263 2.00 .087 .005 
15g) Bra relation med närmaste chef 230 2.00 .066 .004 
15h) Agerar olika beroende på vilka jag arbetar med 271 1.99 .086 .005 
15i) Samarbetar med två eller fler grupper vilka har olika 
arbetssätt 245 2.02 .127 .008 

15j) Arbetar under motsägelsefulla policys och riktlinjer 261 2.03 .162 .010 
15k) Måste gå emot regler och policys för att kunna utföra 
arbetsuppgifter 266 2.03 .192 .012 

15l) Utför arbetsuppgifter som är för enkla 271 2.03 .226 .014 
15m) Måste utföra arbetsuppgifter som borde utföras 
annorlunda 270 2.02 .210 .013 

15n) Måste fokusera på onödiga saker 272 2.03 .263 .016 
15o) Arbetsuppgifterna stämmer inte överens med egna 
värderingar 268 1.97 .201 .012 

15p) Tilldelade uppgifter stämmer inte överens med 
utbildning och kompetens 270 1.97 .191 .012 

15q) Har inte tillräckligt med tid för att slutföra arbete 273 1.97 .217 .013 
15r) Arbetsmängden är inte rimlig 268 1.97 .250 .015 
15s) Har inte tillräckligt med resurser för att utföra 
arbetsuppgifter 272 1.96 .247 .015 

15t) Karriärmöjligheter 252 2.04 .242 .015 
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One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

15a) Arbetsglädje 130.417 285 .000 1.990 1.96 2.02 
15b) Engagemang 217.564 283 .000 2.018 2.00 2.04 
 15c) Lugn och behaglig stämning 
arbetsplatsen 215.493 284 .000 2.004 1.99 2.02 

15d) God sammanhållning på 
arbetsplatsen  221.135 271 .000 1.993 1.97 2.01 

15e) Arbetskamrater ställer upp 308.496 266 .000 2.004 1.99 2.02 
15f) Trivsel med arbetskamrater 371.230 262 .000 2.000 1.99 2.01 
15g) Bra relation med närmaste 
chef 461.000 229 .000 2.004 2.00 2.01 

15h) Agerar olika beroende på 
vilka jag arbetar med 382.547 270 .000 1.993 1.98 2.00 

15i) Samarbetar med två eller fler 
grupper vilka har olika arbetssätt 248.533 244 .000 2.016 2.00 2.03 

15j) Arbetar under motsägelsefulla 
policys och riktlinjer 202.291 260 .000 2.027 2.01 2.05 

15k) Måste gå emot regler och 
policys för att kunna utföra 
arbetsuppgifter 

172.530 265 .000 2.030 2.01 2.05 

15l) Utför arbetsuppgifter som är 
för enkla 147.976 270 .000 2.030 2.00 2.06 

15m) Måste utföra arbetsuppgifter 
som borde utföras annorlunda 158.206 269 .000 2.022 2.00 2.05 

15n) Måste fokusera på onödiga 
saker 127.638 271 .000 2.033 2.00 2.06 

15o) Arbetsuppgifterna stämmer 
inte överens med egna värderingar 160.541 267 .000 1.974 1.95 2.00 

15p) Tilldelade uppgifter stämmer 
inte överens med utbildning och 
kompetens 

169.948 269 .000 1.970 1.95 1.99 

15q) Har inte tillräckligt med tid för 
att slutföra arbete 150.259 272 .000 1.974 1.95 2.00 

15r) Arbetsmängden är inte rimlig 128.727 267 .000 1.966 1.94 2.00 
15s) Har inte tillräckligt med 
resurser för att utföra 
arbetsuppgifter 

130.756 271 .000 1.960 1.93 1.99 

15t) Karriärmöjligheter 133.632 251 .000 2.036 2.01 2.07 
 
Tabell 3: Nuvarande psykosociala arbetsmiljön – test av enskilda påståenden 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

ErrorMean 
16a) Lära sig nya saker 267 4.45 .805 .049 
16b) Arbetet kräver skicklighet 270 4.66 .527 .032 
16c) Arbetet kräver att revisorn är problemlösande 269 4.68 .507 .031 
16d) Arbetet innebär att man inte gör saker om och om 
igen 266 2.57 1.062 .065 

16e) Det finns frihet att bestämma hur arbetet ska utföras 268 4.01 .899 .055 
16f) Det finns frihet att bestämma vad som ska utföras 267 3.75 .973 .060 
16g) Det finns möjlighet att utnyttja kunskaper 267 4.54 .569 .035 
16h) Det finns möjlighet att utveckla nya kunskaper 265 4.52 .652 .040 
16i) Arbetet kräver att revisorn arbetar fort 265 3.53 .973 .060 
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16j) Arbetet kräver att revisorn arbetar hårt 266 3.67 .980 .060 
16k) Arbetet kräver en för stor arbetsinsats 264 2.93 1.171 .072 
16l) Det finns inte tillräckligt med tid för att hinna med 
uppgifterna 266 2.55 1.039 .064 

16m) Det förekommer motstridiga krav i arbetet 265 2.52 1.077 .066 
16n) Arbetet är komplext 263 4.02 .766 .047 
16o) Arbetsmängden är stor 265 3.78 .957 .059 
16p) Kravet från interna aktörer är stort 224 3.39 1.091 .073 
16q) Kravet från externa aktörer är stort 263 3.94 .856 .053 

 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

16a) Lära sig nya saker 90.447 266 .000 4.453 4.36 4.55 
16b) Arbetet kräver skicklighet 145.330 269 .000 4.659 4.60 4.72 
16c) Arbetet kräver att revisorn 
är problemlösande 151.315 268 .000 4.677 4.62 4.74 

16d) Arbetet innebär att man inte 
gör saker om och om igen 39.473 265 .000 2.571 2.44 2.70 

16e) Det finns frihet att 
bestämma hur arbetet ska utföras 73.086 267 .000 4.015 3.91 4.12 

16f) Det finns frihet att bestämma 
vad som ska utföras 63.041 266 .000 3.753 3.64 3.87 

16g) Det finns möjlighet att 
utnyttja kunskaper 130.363 266 .000 4.543 4.47 4.61 

16h) Det finns möjlighet att 
utveckla nya kunskaper 112.805 264 .000 4.517 4.44 4.60 

16i) Arbetet kräver att revisorn 
arbetar fort 59.018 264 .000 3.528 3.41 3.65 

16j) Arbetet kräver att revisorn 
arbetar hårt 61.122 265 .000 3.673 3.55 3.79 

16k) Arbetet kräver en för stor 
arbetsinsats 40.672 263 .000 2.932 2.79 3.07 

16l) Det finns inte tillräckligt 
med tid för att hinna med 
uppgifterna 

40.025 265 .000 2.549 2.42 2.67 

16m) Det förekommer 
motstridiga krav i arbetet 38.047 264 .000 2.517 2.39 2.65 

16n) Arbetet är komplext 85.132 262 .000 4.023 3.93 4.12 
16o) Arbetsmängden är stor 64.243 264 .000 3.777 3.66 3.89 
16p) Kravet från interna aktörer 
är stort 46.502 223 .000 3.388 3.24 3.53 

16q) Kravet från externa aktörer 
är stort 74.669 262 .000 3.943 3.84 4.05 

 
Tabell 4: Förändring av den psykosociala arbetsmiljön – test av enskilda 
påståenden 
 

One-SampleStatistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

ErrorMean 
16a) Lära sig nya saker 264 2.03 .182 .011 
16b) Arbetet kräver skicklighet 265 2.04 .191 .012 
16c) Arbetet kräver att revisorn är problemlösande 264 2.03 .172 .011 
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16d) Arbetet innebär att man inte gör saker om och om 
igen 261 2.01 .107 .007 

16e) Det finns frihet att bestämma hur arbetet ska utföras 264 2.00 .138 .008 
16f) Det finns frihet att bestämma vad som ska utföras 262 2.00 .124 .008 
16g) Det finns möjlighet att utnyttja kunskaper 261 2.00 .107 .007 
16h) Det finns möjlighet att utveckla nya kunskaper 258 2.02 .124 .008 
16i) Arbetet kräver att revisorn arbetar fort 260 2.01 .176 .011 
16j) Arbetet kräver att revisorn arbetar hårt 259 2.00 .187 .012 
16k) Arbetet kräver en för stor arbetsinsats 260 1.99 .196 .012 
16l) Det finns inte tillräckligt med tid för att hinna med 
uppgifterna 259 1.98 .196 .012 

16m) Det förekommer motstridiga krav i arbetet 260 2.00 .124 .008 
16n) Arbetet är komplext 259 2.00 .139 .009 
16o) Arbetsmängden är stor 258 1.98 .206 .013 
16p) Kravet från interna aktörer är stort 224 2.02 .148 .010 
16q) Kravet från externa aktörer är stort 259 2.03 .162 .010 

 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) 

MeanDifference 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

16a) Lära sig nya saker 181.786 263 .000 2.034 2.01 2.06 
16b) Arbetet kräver skicklighet 173.750 264 .000 2.038 2.01 2.06 
16c) Arbetet kräver att revisorn 
är problemlösande 192.078 263 .000 2.030 2.01 2.05 

16d) Arbetet innebär att man inte 
gör saker om och om igen 304.281 260 .000 2.011 2.00 2.02 

16e) Det finns frihet att 
bestämma hur arbetet ska utföras 236.217 263 .000 2.004 1.99 2.02 

16f) Det finns frihet att bestämma 
vad som ska utföras 261.500 261 .000 2.000 1.98 2.02 

16g) Det finns möjlighet att 
utnyttja kunskaper 301.568 260 .000 2.004 1.99 2.02 

16h) Det finns möjlighet att 
utveckla nya kunskaper 261.531 257 .000 2.016 2.00 2.03 

16i) Arbetet kräver att revisorn 
arbetar fort 184.377 259 .000 2.008 1.99 2.03 

16j) Arbetet kräver att revisorn 
arbetar hårt 172.037 258 .000 1.996 1.97 2.02 

16k) Arbetet kräver en för stor 
arbetsinsats 163.617 259 .000 1.992 1.97 2.02 

16l) Det finns inte tillräckligt 
med tid för att hinna med 
uppgifterna 

162.731 258 .000 1.977 1.95 2.00 

16m) Det förekommer 
motstridiga krav i arbetet 259.500 259 .000 2.000 1.98 2.02 

16n) Arbetet är komplext 231.745 258 .000 2.004 1.99 2.02 
16o) Arbetsmängden är stor 154.455 257 .000 1.981 1.96 2.01 
16p) Kravet från interna aktörer 
är stort 204.430 223 .000 2.022 2.00 2.04 

16q) Kravet från externa aktörer 
är stort 200.780 258 .000 2.027 2.01 2.05 
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Tabell 5: Erhållna svar från den avslutande öppna frågan 
!
Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat Din vardag som revisor? 
 
Angivet svar    Andel svar (%) 
Liten/ingen påverkan 46,7 %  
Färre klienter/revisionsuppdrag 7,7 %  
Mindre klienter har valt bort 6,3 %  
Positivt 4,7 %  
Nystartade bolag väljer bort revisorn 4,3 %  
Möjlighet att erbjuda andra tjänster 4,3 %  
Ökad rådgivning 4 %  
Rekommenderar bolagen att välja bort 
revision 

3 %  

Införandet av ISA 2,3 %  
Tydligare kundperspektiv, nyttan av 
revision 

2,3 %  

Fått bort oseriösa kunder 1,7 %  
Tror på höjda nivåer för lagstadgad 
revision 

1,7 %  

Mer tid till varje kund 1,3 %  
Störst påverkan för revisorer med mindre 
kundstock 

1,3 %  

Minskade intäkter 1 %  
Ökad marknadsföring 1 %  
Svårare få in nya kunder 1 %  
Sämre redovisningsstandard 1 %  
Roligt! Klienterna gör ett aktivt val, vill 
revideras 

1 %  
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