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Sammanfattning 

Revisionskvalitét är något som ständigt verkar vara ett aktuellt ämne. Forskare har 

genom åren använt flera olika mått och metoder för att försöka mäta denna kvalité. Vi 

har i denna studie valt att använda oss av ett kvalitetsmått som heter Kvalitetshotande 

beteende (KHB) som innebär att vi istället för att mäta kvalitet, undersöker vad som kan 

hota revisionskvalitén. Exempel på kvalitetshotande beteenden kan vara att revisorn av 

olika anledningar hoppar över steg i kontrollpunkterna i revisionen eller godtar en 

klients svaga förklaring utan att själv titta närmare på fallet.  

Faktorer som skulle kunna påverka revisorer att begå dessa felaktigheter är flera, men vi 

har i vår studie valt att fokusera på olika stressfaktorer och kompetensfaktorer. 

Tillsammans med olika bakgrundsvariabler har vi försökt hitta samband mellan 

kvalitetshotande beteende, stressfaktorer och kompetensfaktorer. 

Studiens problemformulering lyder: Hur upplever revisorer i mindre revisionsbolag 

stress och vikten av kompetens och påverkar det kvalitén i deras  arbete? 

Syftet med studien är att undersöka om de olika individuella faktorerna stress och 

kompetens påverkar kvalitén på utfört arbete i mindre revisionsbolag. Studien är 

kvantitativ och i form av en enkätundersökning. Med hjälp av regressionsmodeller, vår 

positivistiska kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt har vi analyserat och kartlagt 

huruvida dessa faktorer påverkar hur revisorer på de mindre revisionsbolagen upplever 

arbetssituationen och om detta i förlängningen påverkar revisionskvalitén. 

De tydligaste sambanden ivår studie visar att: 

 Stressfaktorerna:Det finns ett positivt signifikant samband mellan 

Kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte hinna slutföra 

arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskar. Även oklara arbetsuppgifter 

visade på ett positivt signifikant samband med Kvalitetshotande beteende.  

 Kompetensfaktorerna:Det finns ett negativt samband mellan Kvalitetshotande 

beteende och variabeln som behandlar revisorernas uppfattning att det 

ärPåfrestande att bli granskad av FAR/RN. 

 Den tredje regressionsmodellen, där samtliga oberoende variabler samt 

bakgrundsvariablerna ingår, visar ett positivt signifikant samband mellan 

kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna 

på ett så bra sätt man önskat.  

Vår kartläggning av revisorernas upplevelser inom området har även gett oss en hel del 

intressanta svar. Exempelvis visar vår studie att majoriteten av revisorerna inte upplever 

tidsbristen som något problem i deras yrkesutövande. Som författare till denna uppsats 

ter sig detta något förvånande då vi fått känslan av att revisorer har ett mycket pressat 

tidsschema. Vår kartläggning visar även att 50 procent av de som idag arbetar på en 

mindre revisionsbyrå har en tidigare bakgrund i någon av Big 4-byråerna.  
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Detta första kapitel ämnar ge läsaren en bakgrund till vårt ämnesval,samt informera 

om studiens syfte. En bredare problembakgrund löper vidare till en smalare 

problemdiskussion och mynnar sedan ut i en problemformulering.  

1.1 Problembakgrund 

De första revisorerna i Sverige auktoriserades år 1912 vid Stockholms Handelskammare 

(Lennartsson, 2012, s.20). De nyexaminerade personerna var sex till antalet och 

samtliga var män. Dessa arbetade på egna små byråer. Med tiden blev de auktoriserade 

revisorerna allt fler, vilket bidrog till att fler mindre revisionsbolag växte fram. 100 år 

senare kan vi se en helt annan utveckling där de största revisionsbolagen, så kallade Big 

4, växer och blir allt större. Big 4 är samlingsnamnet för de fyra största 

revisionsbyråerna i världen; Ernst & Young, KPMG, Deloitte och 

PricewaterhouseCoopers(PwC).  

En stor del av den forskning som gjorts fram till idag är främst inriktad mot dessa stora 

bolag och det finns inte lika mycket skrivet om de mindre revisionsbyråerna som trots 

allt utgör ett stort antal av de 3893 revisorerna som fanns i Sverige februari 2012. 48,2% 

av landets revisorer är knutna till Big 4-byråerna, vilket gör att resterande 51,8 % 

arbetar för de mindre firmorna (Revisorsnämnden, 2013a).   

Enligt Öhman, (2007, s.9) har revisionsforskningen i Sverige inte bedrivits i någon 

omfattande skala tidigare. Dock har en del avhandlingar gjorts och även en del artiklar 

har blivit publicerade i internationella tidningar de senaste åren. Totalt sett kan man ana 

ett större intresse kring frågor och forskning inom revision, men i det stora hela finns 

det fortfarande en hel del kvar att forska om (Öhman, 2007, s.9).  

Hela revisionsbranschen har på senaste decenniet blivit väldigt uppmärksammad och 

ifrågasatt, detta efter de många skandaler som uppdagats runt om i världen, där även 

Sverige fått sin beskärda del av det hela. En av de absolut största och mest omtalade 

skandalen hittills började nystas upp i oktober 2001 i USA och gällde det komplexa 

energiföretaget Enron (Eilifsen, et al., 2010, s.41). Företaget var i början av 2001 USA:s 

sjunde största företag med 21 000 anställda (Beasley, et al., 2006, s.67). Det var 

revisionsbyrån Arthur Andersen, som vid den tidpunkten var en av världens största och 

ingick i Big 5, som kom att dras med i den jättelika skandal som senare ledde till deras 

undergång och Enron:s konkurs. Förutom Enron kan vi med lätthet finna andra liknande 

fall där exempelvis WorldCom skandalen är jämförbar i storleksordning. Blickar 

vividare och lämnar USA finner vien hel del revisionsskandaler även i Europa där 

exempelvis italienska företaget Paramalat, franska Vivendi och Ahold från Holland 

bidragit med denna misstro mot revisorsyrket och dess kvalité (Öhman, 2007, s.6). Här i 

Sverige minns säkert många turbulensen kring Skandia, Panaxia, HQ-Bank, Prosolvia 

och Carniege. I ett försök att återskapa förtroendet för revisionsbranschen införde USA 

Sarbanes-Oxley Act år 2002. Genom detta skapades nya hårdare regler för revisorer och 

företagsledare (Rezaee, 2004, s.146). För Sveriges del hamnade flera ärenden på bordet 

hos Revisorsnämndens särskilda granskning och utredningar för att skapa fler och 

tydligare regler för revisorer startades. 
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Sveriges revisorer granskas med jämna mellanrum av branschorganisationen FAR som 

bildades 1 september 2006. Denna organisation är till för revisorer och rådgivare och 

totalt har de idag ca 6500 medlemmar i form av auktoriserade och godkända revisorer, 

auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, skatterådgivare mm.  Av Sveriges 

totalt 3893 auktoriserade och godkända revisorer är 3571 stycken anslutna till FAR. 

(FAR, 2013c). Detta motsvarar 91,7 % och visar att FAR har väldigt stort inflytande på 

revisorerna. Det övergripande ansvaret för att kvalitén på revisorerna säkerställs har den 

statliga myndigheten Revisorsnämnden (RN). Denna nämnd har förutom rollen med 

kvalitetssäkring även som huvuduppgift att se till att fylla näringslivets behov av 

kvalificerade revisorer. (Revisorsnämnden, 2013a). 

EU-kommissionen har utarbetat förslag på förbättringar och pekat på vilka lärdomar 

som kan dras av de tidigare skandalerna. Dessa har utmynnat i ett så kallat Green Paper 

(Grönboken) där exempelvis delarna av revisionskvalitet såsom kompetens, oberoende 

och professionell skepsis ska komma att stärkas av de nya förslagen (EU-

kommissionen, 2010). Många av förslagen till förbättring är riktade till de stora 

revisionsbyråerna som har publika börsbolag som klienter, men det finns även rent 

generella riktlinjer som handlar om mera grundläggande åtgärder som exempelvis 

revisorers oberoende och hur enormt viktigt detta är i revisorsyrket. Kort och gott 

handlar förslagen om att försöka återskapa förtroendet för revisionsbranschen och 

förbättra kvalitén (EU-kommissionen, 2010). 

 

I Sverige verkar de nya förslagen generellt mötas av viss misstro enligt EU-

parlamentariker Olle Schmidt (FP) som anser att Europa behöver bättre regler och inte 

fler detaljregler. Han anser också att det skall vara ett spelrum för tolkning av reglerna, 

alltså att EU skall ge direktiv och inte en förordning som är aktuellt just nu då detta 

skulle resultera i direkt verkan i alla EU-länder.Schmidt påpekar att ifall revisionen 

hade sköts som den gör i Sverige i hela Europa hade det inte behövts några förändringar 

i regleringen från EU:s sida och menar då även att det finns en risk för överreglering för 

svenskt företagsliv. Detta skulle missgynna både näringslivet och revisorerna genom 

merkostnader då ytterligare arbete måste utföras i och med fler regler. Schmidt avslutar 

artikeln med ”Jag kämpar för att hålla emot detaljregleringen, men det känns ibland 

som jag är en röst i öknen”. (Balans, 2012, nr 12, s.59). 

 

De hårdare reglerna inom revisionsbranschen, och ökade kraven i allmänhet på revisorer 

kan bidra till att revisorerna känner en ökad stress i sitt arbete. Forskning inom detta 

område pekar på att vi alla behöver en viss mängd av stress för att vi som individer ska 

kunna prestera på en tillräcklig hög nivå. (Almvärn & Fäldt, 2003, s.6). En för hög 

stressnivå leder bland annat till störningar i tankeverksamheten (Almvärn & Fäldt, 

2003, s.10). Detta påverkar i sin tur kvalitén på arbetet genom att vi får svårare att hålla 

koncentrationen uppe, lättare att dra förhastade slutsatser samt även att vi får svårigheter 

vid problemlösning (Almvärn & Fäldt, 2003, s.10). 

 

För att bibehålla och stärka kompetensen för revisorerna har Revisorsnämnden satt upp 

ett krav på att revisorerna i Sverige ska genomgå kontinuerlig vidareutbildning på minst 

200 timmar under en 5-årsperiod och minst 20 timmar per år. Detta genom att 

exempelvis delta i seminarier och föreläsningar (FAR, 2013c).Kompetens är ett ord som 

ständigt återkommer när forskare talar om revisionskvaliteteftersom det tillhör ett av 

fundamenten tillsammans med oberoendet (DeAngelo, 1981, s.186). Tidigare studier 

har visat att storleken på kontoren har en påverkan på kvalitén där både Francis (2004, 

s.353) och DeAngelo (1981, s.197) visar att de stora bolagen innehar en högre 
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kompetens vilket ger en högre revisionskvalitet. Även nyare studier av Sundgren och 

Svanström (2013,s.52) visar att kvalitén varierar beroende på kontorsstorleken. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionskvalitet är något som forskarna haft svårt att hitta en gemensam definition av. 

Detta beror mycket på att det är svårt att göra observationer av det hela och få det 

mätbart. En betydande faktor som spelar in handlar om att det är svårt att kunna ta del 

av materialet som revisorerna jobbar med, för att sedan granska och bedöma om 

revisorn faktiskt rapporterat om de fel och brister som upptäcktes då granskningen av 

klienten gjordes. Olika forskare definierar kvalitén på lite olika sätt. (Duff, 2009, s.401). 

En definition som är mest känd är den som DeAngelo(1981, s. 186) använder sig av, 

nämligen att kvalitétbestår av två komponenter. Den ena delen behandlar den 

marknadsbaserade sannolikheten att revisorn faktiskt hittar bristerna i klientens 

redovisning, och som ett andra steg faktiskt rapporterar om dessa brister. Vi kommer 

här in på de båda hörnstenarna när det gäller revisionskvalitét nämligen kompetens och 

oberoende, och studien visar att båda dessa faktorer krävs för att uppnå god 

revisionskvalité. (DeAngelo, 1981, s.186).  

Även på senare tidhar studier gjorts som visar att kompetensoch oberoende är 

förknippade med revisionskvalitet. Exempelvis kom Hope & Langli (2010 s.598) fram 

till att oberoende har en betydande roll när det handlar om sannolikheten att en revisor 

ska rapportera om felaktigheter han/hon hittar hos klienten. Studier av Francis (2004 

s.353) och DeAngelo (1981, s.197) hävdar att kompetensen hos de stora 

revisionsbolagen (Big 4) är högre än hos de mindre byråerna. Orsaken är bland annat att 

de stora byråerna anses ha mer resurser att lägga på fortlöpande utbildning för de 

anställda, och att de då har större möjligheter att få en djupare kompetens där de kan bli 

experter inom vissa områden (Francis, 2004, s.352).  

 

Vår avsikt är attfråga revisorerna i de mindre bolagen hur de ser på kvalitét, 

kompetens,samt olika stressfaktorer som exempelvis EU-kommissionens krav på en 

revisionsmarknad med hårdare regler och ökade krav på oberoende. Är det så att 

revisorerna i de mindre revisionsbyråerna tar på sig för många uppdrag så attkvalitén 

påverkas negativt?I en artikel i Dagens Nyheter 2004-05-08  riktar Roland Sigbladh från 

kreditupplysningsföretag UC skarp kritik mot att revisorer tar på sig allt fler uppdrag. 

Han menar att det är orimligt att en revisor kan granska 200 bolag under ett och samma 

år. Det krävs enligt honom att revisorn ska vara väldigt insatt i företagen, och att han 

eller hon kan vidta åtgärder vid misstanke om felaktigheter. Enligt studien som UC gjort 

på uppdrag av DN har 129 revisorer 200 uppdrag eller fler. Den revisor som har absolut 

flest uppdrag har 570 stycken per år, vilket även vi anser ärväldigt många. 

Undersökningen visar att mellan 1999 och 2004 har revisorernas genomsnittliga ökning 

av uppdrag varit 30 %. Med allt fler uppdrag för revisorerna bör rimligen 

revisionskvalitén kunna påverkas negativt. (Flores, 2004).Detta bekräftas i en studie av 

Svanström & Sundgren (2010) där 1200 svenska konkurser studerats mellan åren 2008-

2009. Det visade sig att revisorerna som hade många revisionsuppdrag i mindre 

omfattning varnade aktieägarna när bolagets överlevnad var hotad. 

Med ökad arbetsbelastning ökar stressen, vilket i sin tur påverkar kvalitén på 

arbetetnegativt (Almvärn, 2003, s.7). Studier har visat att en viss mängd stress kan ha en 

positiv inverkan på kvalité (Almvärn, 2003, s.11), däremot finns det tydliga bevis på att 

närstressen blir alltför hög, blir kvalitén lidande (Choo, 1995 s.634). Eller kan det 
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möjligtvis vara tvärtom d.v.s. att med ett stort antal uppdrag väger fördelarna över och 

att kvalitén istället ökar? 

I och med att revisionsplikten för små företag avskaffades år 2010 FAR (2010) har 

revisorerna blivit tvungna att på andra sätt hitta möjligheter till inkomst, förutom själva 

revisionen. Idag erbjuder de flesta revisorer även rådgivningstjänster till sina kunder för 

att fylla glappet som blev när de små företagarna avsade sig revisionen (FAR, 2013e). 

Martin Johansson, vd för Revisorssamfundet SRS, hävdar i Johansson et. al. (2005, 

s.197) att relationen mellan revisor och klient ofta blir mer personlig när det handlar om 

små ägarledda företag. Detta ställer kravet om oberoende på en ytterligare spets. 

Johansson menar dock att en revisor i de mindre företagen får en starkare ställning än 

revisorn i stora börsnoterade företag, detta förutsatt att revisorn har god yrkeskompetens 

och starkt personlig integritet(Johansson, et. al., 2005, s. 197).Det är viktigt att revisorn 

visar karaktär genom att stå emot för påtryckningar som kan komma från kunderna i 

olika former (Firth, 1997). 

I en studie som FARs egen tidning Balans (Danielsson, 2012, s.21-23) genomfört 

angående stress i revisionsbranschen har man återigen fokuserat på hur de stora 

revisionsbolagen i Big 4 hanterar stressrelaterade frågor. De fyra personerna som 

intervjuas representerar varsitt företag och är personalchefer inom respektive företag. 

De är eniga om att stress inte är ett branschproblem, utan snarare ett samhällsproblem. 

Representanterna kan se en minskad sjukfrånvaro på deras företag,vilket de anser är ett 

gott tecken. Psykologen Kerstin Twedmark som även hon deltog i intervjuerna, menar 

att måttet minskad sjukfrånvaro ska tas med en nypa salt. Detta eftersom många som 

söker sig till en högpresterande bransch som revision också villiga att betala ett högt 

pris eftersom det ses som ett attraktivt arbete. Det kan därför dröja länge innan 

personerna utåt visar att de mår dåligt på grund av stressen och ökad arbetsbelastning. 

Vi vill försöka ta reda på hur olika stressfaktorerpåverkar de mindre revisionsbolagen 

för att återkoppla detta till hur kvalitén efterföljs. Vi ska även koppla samma detta till 

antalet olika uppdrag revisorerna har och om de tackar nej till uppdrag osv. 

Då det inte har skrivits så mycket om mindre revisionsbolag tidigare tycker vi att det är 

intressant att göra dels en kartläggning över byråerna och revisorerna, samt hur 

revisionskvalitén är hos dessa. Vi vill bland annat se hur de mindre revisionsbyråernaär 

strukturerade idag, med exempelvis antalet anställda, revisorernas antal uppdrag per år, 

deras utbildningstimmar med mera samtom deupplever yrket stressigt. Med detta tror vi 

att vi kan fylla ett informationsgap som kan vara givande för framtida forskning vilket 

känns motiverande. Eftersom samhället i sig blir mer och mer stressigt, finner vi det 

även intressant att undersöka hurrevisorerna i mindre revisionsbolag påverkas av deras 

arbetssituation, ifall det finns en påtaglig stressfaktor som kan ha inverkan på deras 

revisionskvalitét. Vi vill med vår studie bringa klarhet i hur revisorerna tycker att det är 

att följa med i utvecklingen av nya regler, och förändringar av befintliga regler. Hur ser 

de på deras möjligheter att lära sig både teoretiskt och praktiskt det som krävs för att 

inneha rätt kompetens för att utföra ett högkvalitativt jobb. Vi vill försöka överföra lite 

av all den fokus från Big 4 till de mindre bolagen.Upplever revisorerna i 

mindrerevisionsbolag några problem med arbetssituationen idag och kan detta hota 

kvalitén i deras arbete? Om det finns problem, är det verkligen rätt att ha den utveckling 

som sker just nu där EU-kommissionen exempelvis vill öka konkurrensen och samtidigt 

stifta hårdare och tydligare regler? Är det svårare för en mindre byrå med till exempel 

en (1) revisor att hänga med i utvecklingen, och samtidigt sköta det dagliga 
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arbete,jämfört med en revisor som jobbar på en byrå med flera tusen anställda? Behövs 

verkligen den här utvecklingen, eller är det som Schmidt (Balans, 2012 s.59) anser att 

de hårdare reglerna främst behövs i andra delar av Europa? Kan dessa kommande regler 

ställa till med mer problem än nytta i Sverige. 

1.3 Problemformulering 

Hur upplever revisorer i mindre revisionsbolagstress och vikten av kompetens 

ochpåverkar det kvalitén i deras arbete? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de olika individuella faktorerna stress och 

kompetens påverkar kvalitén på utfört arbete i mindre revisionsbolag. Med hjälp av 

analyser och kartläggning av dessa faktorer önskar vi få en ökad förståelse för hur 

revisorer på de mindre revisionsbolagen upplever arbetssituationen och undersöka 

omdetta i förlängningen påverkar revisionskvalitén. 

1.5 Avgränsningar 

Som vi nämnt tidigare tycker vi att det fokuseras mycket på de stora revisionsbolagen. 

Man läser ofta om Big 4-byråerna, men egentligen mycket lite om de mindre 

revisionsbolagen. 

 Mindre revisionsbyråer med en årlig omsättning som understiger 18 miljoner kr. 

 Fokus ligger främst på en av de två hörnstenarna i kvalitetsbegreppet nämligen 

kompetens. Den andra hörnstenen oberoende behandlas mer översiktligt, och 

inte i någon stor utsträckning i studien. 

 Vi har enbart tittat på Svenska revisionsbyråer och alltså exkluderat 

revisionsbyråer i övriga världen. 

1.6 Begreppsförförklaring 

Kvalitetshotande beteende: För att få ett mått på revisionskvalitét har vi valt det 

vedertagna samlingsnamnet kvalitetshotande beteenden (KHB) (Pierce & Sweeney, 

2004, s.478). Inom detta mått har vi valt att använda oss av faktorer som enligt tidigare 

forskning visat sig påverka kvalité. Exempel på sådana faktorer är beteendensom;att 

hoppa över steg i kontrollpunkterna,på annat sätt ta felaktiga beslut i samma 

kontrollpunkter, att endast ytligt granska dokumenten från klienten, inte helt följa de 

riktlinjer, lagar och normer som krävs, välja att enbart granska klientens mindre 

komplexa delar pga. tidsbesparing och att acceptera en klients svaga förklaring (Kelley 

& Margheim, 1990 s.23). 

FAR: FAR, tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer är idag ett koncerngemensamt 

varumärke efter en sammanslagning med SRS. FAR är en branschorganisation för 

revisorer och rådgivning (FAR, 2013c). 

RN: Revisorsnämnden är en statlig myndighet vars huvuduppgifter är att tillgodose 

näringslivets behov av kvalificerade revisorer, och att utöva tillsyn över 

revisionsverksamhet, revisionsbolag och revisorer. De ansvarar även för utvecklingen 

av god revisorssed (Revisorsnämnden, 2013a). 

Big 4: Är ett samlingsnamn för de fyra största revisionsbyråerna i Sverige och i världen. 

Dessa fyra har vuxit genom olika sammanslagningar med andra tidigare stora byråer 

och är idag PwC, KPMG, Ernst & Young och Deloitte 
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Mindre revisionsbyråer: När mindre revisionsbyråer nämns i denna uppsats syftar vi 

på byråer vars årsomsättning understiger 18 miljoner svenska kronor. 

I det här kapitlet öppnar vi upp med en liten kortare presentation över vårt ämnesväl. 

Därefter visar vi på vår förförståelse och beskriver hur detta skulle kunna hjälpa oss i 

utförandet av studien. Vi går även in på hur vi som individer ser på forskning, hur vi 

tänker utföra studien samt vad vi vill uppnå. I kapitlets sista tre punkter diskuterar vi 

perspektivet, källkritik samt etik. 

2.1 Ämnesval 

Vi har valt att skriva om revision då det har varit vår inriktning sedan termin sex och då 

vårt intresse för branschen samt yrket har vuxit ju mer vi fått möjlighet att lära oss. Det 

har varit ett oerhört stort fokus på och exponering av de fyra stora bolagen under 

utbildningen. Detta har gjort att vi blivit fundersamma över resterande bolagen i 

branschen då de trots allt utgör cirka 50 procent av de påskrivande revisorer som finns i 

Sverige idag. Något som de stora bolagen ofta trycker på är hur viktig deras samlade 

kompetensnivå är. Därför blev vi intresserade att undersöka närmare hur kompetensen 

är i de mindre bolagen och om detta påverkar kvalitén i arbetet. Vi är medvetna om att 

oberoende är en stor del av kvalitetsbegreppet, men vi anser att uppsatsen riskerar att bli 

för bred, och att det är ett svårundersökt område. Därför väljer vi att bara 

uppmärksamma läsaren om vikten av oberoendet, utan att göra någon djupare forskning 

i ämnet. Mer om detta i avgränsningar 1.5. 

Det visas ofta på tv och går att läsa om i tidningar hur samhället blivit allt stressigare 

och hur detta medför att folk ”går in i väggen” samt att många av olika anledningar 

känner ett missnöje över deras arbetssituation. Arbetsklimatet i många yrken har blivit 

allt sämre och stressen har ökat. Vi har därför valt att undersöka hur det ser ut i vår 

population utifrån revisorernas egna perspektiv, samt om vi kan finna något samband 

som visar om denna eventuella stress påverkar kvalitén i någon riktning. 

Om vi skall sammafatta vårt ämnesval är det alltså att studera om det finns samband 

mellan kompetens, stress och kvalitet i utfört arbete för revisorer i mindre 

revisionsbolag. Samt att göra en kartläggning över strukturen i dessa bolag. 

2.2 Förförståelse 

Vi anser att det är viktigt som författare till en uppsats att vara medveten om sin egen 

förförståelse. Även om det är bra med en viss grund tror vi att för mycket förförståelse 

kan skapa förutfattade meningar. Det skulle i förlängningen kunna skada arbetets 

kvalitet pga. för många subjektiva bedömningar. Som vi beskriver senare i detta kapitel 

ämnar vi att göra en kvantitativ studie och då är det extra viktigt att vara objektiv i 

forskningen för att göra den så trovärdig som möjligt (Bryman, 2011, s. 155), 

(Svenning, 2000, s. 68). 

I kvalitativa studier är det ofta oerhört betydelsefullt för forskarna att presentera sin 

förförståelse då det till stor del är fler tolkningar och avvägningar i sådana forskningar 

jämfört med en i kvantitativ studie (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). Det krävs också 

att forskarna kan lägga sig på samma nivå som exempelvis personerna de intervjuar för 

att kunna göra rätt tolkningar (Patel & Davidson, 2011, s. 30). Eftersom vår studie är 

Kapitel 2 – Vetenskaplig metod 
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kvantitativ så kan viargumentera för att en genomgång av vår förförståelse inte är lika 

viktig som om det hade varit en kvalitativ undersökning. Vi anser dock att det i en 

uppsats som denna inte bör vara negativt att skriva om förförståelsen vilket gjort att vi 

inkluderat denna del i vår uppsats. 

Det finns flera olika typer av förförståelse, dock kommer vi bara att diskutera vår 

teoretiska förförståelse som är indelad i första- och andrahandsförförståelse. Dessa 

förförståelser kan vara inlärda ifrån sekundära källor såsom litteratur, föreläsningar och 

kurser. Förförståelse kan givetvis också vara självupplevda erfarenheter som mera 

praktiska händelser i livet. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

Vi som författare till denna D-uppsats är båda studenter vid Umeå universitet och 

studerar på civilekonomprogrammet med inriktning mot revision och redovisning. 

Denna utbildning har resulterat i att vi har samlat på oss en hel del 

andrahandsförförståelse då vi läst kurser som externredovisning, koncernredovisning 

och revision, accounting auditing and controll på D-nivå. Dessa kurser, tillsammans 

med andra kurser som inte direkt är kopplade till revision anser vi ska kunna hjälpa oss 

att skriva en läsvärd och intressant studie. Det har också gett oss möjligheten att få en 

djupare förståelse för hur revisionsbranschen ser utoch hur enskilda revisorer arbetar i 

vardagen. Denna förförståelse tror vi kommer hjälpa oss i vår process och i utförandet 

av studien i stort, dels i teorisökningen och framför allt i enkätkonstruktionen. Vi tror att 

vår kunskap i ämnet kan hjälpa oss att väcka intresse hos urvalet och bidra med en hög 

svarsfrekvens till vår studie. 

2.3 Verklighetssyn - Ontologi 

Det finns flera benämningar på ontologins olika delar och även på hur den skall 

förklaras. Patel och Davidson (2011, s. 15) benämner ontologin som naturfilosofi och 

menar att forskarna inom denna filosofi skall försöka få en förståelse om universums, 

samhällets och människans sanna natur och ursprung. Författarnas verklighetssyn vid 

forskning är en avgörande faktor under hela studiens gång och visar för läsaren hur 

samhällelig forskning skall bedrivas. Enligt Bryman kommer de ontologiska antaganden 

som författarna gör att påverka dels problemformuleringarna, men även hela 

forskningen i sig. I och med detta kan läsaren i princip förstå vilken verklighetssyn 

författarna har genom att bara läsa formuleringarna av problemen och sedan vidare 

förstå hur arbetet kommer att utspela sig. (Bryman, 2011, s. 39). Det brukar sägas att det 

finns två olika verklighetssyner objektivism/realism och konstruktionism/idealism 

(Bryman, 2011, s. 36); (Patel & Davidson, 2011, s. 16). 

Objektivism är en verklighetssyn som förankrar sig i att sociala företeelser inte har ett 

förhållande till vilka de sociala aktörerna är utan snarare till vilken kultur eller 

organisation de hör. En mindre filosofisk förklaring till detta skulle kunna vara att de 

sociala aktörerna formas av och i den ”värld” de lever, genom regler och 

förhållningssätt Människan formas alltså av yttre grundstenar som de inte kan påverka. 

(Bryman, 2011, s.36). Vissa författare menar att människan inte är kapabel att skapa 

sina egna sinnesintryck (Arbnor & Bjerke, 1994, s.190). 

Motsatsen till denna syn är alltså konstruktionismen som grundar sig i att sociala aktörer 

ständigt formger kulturen och organisationen, istället för att bli formade. Den sociala 

aktören är det centrala istället för kulturen och får då på sätt och vis även utlopp för sitt 

eget intellekt på ett tydligare sätt (Bryman, 2011 s. 37). 
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Som individer anser vi att vår kunskapssyn är mer lagd åt objektivismen, vilket också 

återspeglar sig i vårt arbete. Vi har uppfattningen att det till största del är samhället som 

formar hur människor beter sig och får människan att agera efter ett speciellt mönster 

beroende på vilka regler och normer som finns. Detta synsätt har också garanterat 

påverkat våra tankar när det gäller att hitta ett problem att undersöka inom 

revisionsbranschen. Om vi tittar på vår inledning går det att återkoppla till teorin bakom 

objektivismen där vi tydligt diskuterar kring hur revisorer påverkas av klimatet och inte 

hur revisorer påverkar klimatet. I vår mening är revisionsbranschen starkt styrd av 

regler och förhållningssätt som revisorer är tvingade att rätta sig efter. Det är alltså inte 

revisorerna, särskilt inte i de mindre bolagen, som formger och bestämmer sitt arbetssätt 

som i många andra branscher. Detta tyder på att vi valt ett ämne som lämpar sig bra 

utifrån vår verklighetssyn. 

2.4 Kunskapssyn - Epistemologi 

När kunskapssyn diskuteras inom forskning brukar det relateras till främst två olika 

typer av syner, positivism och hermeneutik som kan sägas vara direkta motsatser till 

varandra (Patel & Davidson, 2011, s. 28). 

Positivismen är en svårtydd syn då doktrin och litteraturen kan ha skilda tankar om vad 

den står för. Kunskapssynen skall vara objektiv, där vetenskapen är värderingsfri och 

byggs på naturvetenskapliga metoder som används vid studerandet av sociala aspekter 

(Bryman, 2011 s. 30); (Patel & Davidson, 2011, s. 29). ”Den positiva kunskapen är den 

som ges av erfarenheten” (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 112).  Datainsamlingen är oftast 

kvantitativ där forskningsobjektet studeras bit för bitDatan används sedan statistiskt för 

att analyseras via hårddatametoder (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  Meningen med den 

positivistiska synen är att pröva teorier och förse samhällsforskningen med material för 

uppställande och utveckling av lagar. Utvecklandet av nya lagar och tillhandahållande 

av data skall ske genom redan existerande teorier. Det är även viktigt att den nya teorin 

undgår strikta observationskrav för att få en hög kunskapsteoretisk status. Teoretiska 

termer som inte kan observeras direkt anses inte heller genuint vetenskapliga. Viktigt att 

påpeka är att positivismen inte skall anses vara synonymt med vetenskap. (Bryman, 

2011, s. 30). 

Hermeneutiken, också kallad tolkningssynen är ett alternativ som vuxit fram efter att 

positivismen dominerat under många decennier. Hermeneutiken grundar sig i en mer 

subjektiv innebörd där forskaren behöver en forskningsstrategi som tar i beaktning att 

det finns skillnader mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt för att 

komma fram med den riktiga meningen med en social handling. Detta görs genom att 

forskaren har ett synsätt som grundar sig i förståelse och tolkning. (Bryman, 2011, s. 

32); (Patel & Davidson, 2011, s. 29). För att forskningen skall ge goda resultat är det 

viktigt att forskaren och det studerande objektet är på en jämnbördig nivå och försöker 

nå gemensam förståelse. Ofta presenteras sedan flera tolkningar där forskaren har 

möjlighet att lyfta fram den tolkning som han/hon tror är närmast sanningen. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 30). 

Då vi ämnar generalisera våra resultat utifrån en värderingsfri grund för att öka 

förtroendet för studien anser vi oss vara positivitiska, då dessa faktorer ofta förknippas 

med positivismen. Vi har relativt lite förförståelse för revision, åtminstone i praktisk 

bemärkelse, därför känner vi oss lite för osäkra för att bruka tolkningssynen och finner 

den därmed inte lämplig för oss. Vi känner dessutom att vi inte är på samma 

jämnbördiga teoretiska nivå som revisorerna och kan därför inte heller komma fram till 
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en gemensam förståelse. Vi anser även att en generaliserad bild av det vi studerar tillför 

mest nytta för att skapa en välgrundad förståelse som inte enbart är baserad på några få 

intervjuer av vissa utvalda revisorer. 

2.5 Angreppsätt 

Vidare skall angreppssätt väljas där det deduktiva är den vanligaste uppfattningen inom 

samhällsvetenskap när det gäller förhållandet mellan teori och praktik (Bryman, 2011, s. 

26-27). När detta angreppssätt används försöker forskaren utifrån allmänna principer 

och befintliga teorier att dra slutsatser. Något som är vanligt inom det deduktiva 

angreppsättet är att forskaren skapar hypoteser utifrån de befintliga teorierna som sedan 

empiriskt testas. Detta angreppssätt brukar kallas hypotetiskt-deduktivt. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23).  Det krävs ett noga övervägande vid skapandet av hypoteser 

som skall vara väl förankrade i teorier så att datainsamlingen kan ske på ett bra sätt och 

att resultaten från datainsamlingen representerar det forskarna verkligen vill veta. När 

datainsamlingen är gjord skall hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas och 

beroende på hur hypoteserna besvarats omformuleras teorierna. (Bryman, 2011, s. 26-

27); (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Anledningen till att forskningen grundar sig i 

befintlig teori är att studien skall ge en mer objektiv bild.Dock kan detta resultera i 

forskningen inte blir lika drivande och att nya teorier inte skapas (Patel & Davidson, 

2011, s. 23). Det deduktiva angreppssättet kopplas ofta ihop med en kvantitativ 

undersökning (Bryman, 2011, s. 29). 

Ett annat sätt att bedriva forskning på är det induktiva sättet, där målet är att resultatet 

från en datainsamling (som oftast är kvalitativ) bildar nya teorier.Denna typ av 

forskning är alltså på sätt och vis mer en skapande process än den deduktiva vägen 

(Bryman, 2011, s. 29); (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Mer skapande på så sätt att den 

inte grundar sig i redan befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Dock kan 

dessa tänkta teorier ofta resultera i empiriska generaliseringar som naturligtvis inte alls 

har samma tyngd som teorier (Bryman, 2011, s. 28). Det forskaren kan göra för att göra 

studien mer trovärdig är att upprepa studien i flera omgångar vilket också kan göras i 

något som kallas Grounded theory som är det absolut vanligaste synsättet vid analys av 

kvalitativ data (Bryman, 2011, s. 513).  

Det deduktiva angreppssättet lämpar sig bäst i vår studie då vi vill grunda forskningen 

på redan befintliga teorier. Ett intresse för vissa av dessa teorier har vuxit fram tidigare i 

vår utbildning vilket har fått oss att vilja utvidga vår förståelse för revisionsbranschen 

genom att läsa in oss på ytterligare forskning inom området. Vi känner också att det 

faller sig naturligt att använda oss av det deduktiva angreppssättet när vi har en 

positivistisk och objektivistisk syn, enligt tidigare argumentation,eftersom de ofta går 

hand i hand med varandra. Vi har även en begränsad erfarenhet av uppsatsskrivande på 

universitetsnivå och detta gör att vi känner oss tryggare i att använda det deduktiva 

angreppssättet eftersom det inte är en skapande process på samma sätt som det 

induktiva, som vi uppfattar som svårare. 

Som vi beskrev tidigare i denna del är det vanligt vid ett deduktivt angreppssätt att ställa 

upp hypoteser  som sedan antas eller förkastas, vi har dock valt att inte göra detta. Vi 

anser att det finns risk för att vi som uppsatsskrivare låser oss vid vissa antaganden och 

frågeställningar vid uppställande av hypoteser. Detta skulle kunna göra att vi går miste 

om intressant data och diskussion.Vi tror att eventuella svar på vår enkät kan användas 

till mycket mera än att besvara vissa förutbestämda hypoteser. Då vi har för avsikt att 
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utföra en kartläggning av de mindre revisionsbyråerna anser vi att detta arbeteäven 

lämpar sig bäst utan hypoteser. 

 

2.6 Metodologisk ansats 

Metodologisk ansats är ett sätt att klassificera olika metoder eller tillvägagångssätt inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Hur forskningen egentligen skall bedrivas, om 

kvantifiering är det centrala eller inte. (Bryman, 2011, s. 40). De två ansatserna som det 

syftas mest till är kvantitativ eller kvalitativ, men ibland sker även en blandning av 

dessa två i en och samma studie (Bryman, 2011, s. 41). Med kvantitativ ansats är alltså 

kvantifiering det centrala (Svenning, 2000, s. 68), vilket gör att resultatet från 

forskningen blir främst i siffror och inte i ord. Detta är den väsentliga skillnaden mellan 

de olika ansatserna då den kvalitativa ansatsen mer är en tolkning av det som sagts i 

exempelvis intervjuer. (Bryman, 2011, s. 40). Den kvantitativa metoden lämpar sig bäst 

då författarna planerar att studera samband och skillnader mellan människor och olika 

variabler. En kvantitativ mätning bör också ge samma resultat om studien repeteras av 

andra forskare vid en annan tidpunkt på grund av att forskningen är objektiv och 

värderingsfri. (Bryman, 2011, s. 155); (Svenning, 2000, s. 68). Det är även lättare att 

göra mer exakta uppskattningar och beräkningar av relationen mellan olika begrepp och 

faktorer i en kvantitativ ansats (Bryman, 2011, s. 156); (Svenning, 2000, s. 68). 

Ett av våra mål är att göra en bredare kartläggning av revisorernas syn på arbetsklimatet 

i revisionsbranschen och om detta påverkar kvalitén. Det är en av anledningarna till 

varför vi  valt att göra vår forskning med en kvantitativ ansats då den generellt lämpar 

sig bättre när det gäller att göra generaliseringar (Svenning, 2000, s. 68). Vi vill även 

försöka hitta samband och skillnader mellan revisorer och deras syn på kvalité och hur 

de jobbar. Enligt Brymans argumentation ovan lämpar sig en kvantitativ undersökning 

bättre även för detta. Vår uppfattning är också att en kvantitativ studie ger mer tyngd 

och trovärdighet än en kvalitativ då den bör ge mer korrekta svar som inte är lika 

subjektiva. Vi är inte ut efter att exemplifiera revisorers arbetsklimat och sambanden 

mellan kompetens, stress och kvalité som den kvalitativa metoden är mer lämpad för 

(Svenning, 2000, s. 68). Vi är inte heller helt bekväma med en kvalitativ studie då vi har 

erfarenhetsbrister i ämnet och tror att detta skulle kunna resultera i att våra subjektiva 

bedömningar leder till felaktiga analyser. Vi känner dessutom att en kvantitativ studie 

där forskningsprocessen är väl beskriven och på så sätt även kan repeteras, bidrar med 

en större nytta för forskningsområdet och detta är något vi vill försöka uppnå. 

2.7 Perspektiv 

För att förhindra att läsaren skapar ett eget perspektiv tycker Bjereld (et al., 2002, s. 17) 

att det är viktigt att författaren bistår läsaren med en motivering till vilket perspektiv 

som forskningen skrivits utifrån. Detta undviker att läsaren misstolkar resultatet av 

forskningen och genom detta ges en mer korrekt bild av studien (Bjereld, et al., 2002, s. 

17). Vi instämmer helt med Bjereld och väljer därför att presentera uppsatsens 

perspektiv då vi vill undvika onödig misstolkning eller förvirring. Vi tror även att det 

kan underlätta för läsaren att redan från början veta vad som gäller.  

Denna uppsats är skriven utifrån revisorernas perspektiv, hur de själva ser på sin 

arbetssituation och om detta i sin tur påverkar kvalitén på utfört arbete. Vi tror att detta 

perspektiv ger en bättre bild av hur revisorernas situation är jämfört med om vi skulle 

bedöma den själva. 
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2.8 Källkritik 

Vi har arbetat hårt med att de källor vi använt oss av i uppsatsen skall vara så 

tillförlitliga som möjligt. Det finns några generella riktlinjer som kan följas vid 

källgranskning och både Ejvegård (2003, s. 62-63) och Thurén (2005, s. 13) nämner 

fyra olika krav som kan användas. Dessa krav tar upp olika områden och handlar om 

äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighet. 

När det gäller det första kravet om äkthet innebär det att källan inte skall vara förfalskad 

och att källan utger sig för att vara vad den är (Thuren, (2005, s. 19). Vi har i stor 

utsträckning använt oss av källor som vi hittat via databasen Business source premier 

som vi haft tillgång till via Universitetsbiblioteket i Umeå. I den finns en funktion som 

kallas peer reviewed vilket innebär att dessa artiklar genomgått en djupare granskning 

och bör innebära en högre nivå av äkthetskravet. Många av artiklarna är publicerade i 

ansedda publikationer på internationella nivåer vilket även det bör ha en positiv effekt 

på äkthetskravet. Exempel på publikationer är The Accounting review, Accounting and 

Business Research och Journal of Accounting Research för att nämna några av de mest 

erkända.  

En del av våra källor härstammar också från myndigheter och lagtext vilket även detta 

innebär att vi rimligen inte behöver ifrågasätta äkthetskravet i någon större omfattning.  

Vi har i möjligaste mån fokuserat på att använda oss av primärkällor vilket motsvarar 

oberoendekravet (Ejvegård, 2003, s. 62-63). Vid de tillfällen då vi stött på att olika 

författare beskrivit tidigare forskningsområden har vi gått vidare på djupet och 

kontrollerat den ursprungliga primära källan. Risken med att inte använda sig av 

primärkällor är att vi som författare kan gå miste om vissa grundtankar som den 

ursprungliga författaren ville påvisa. 

Färskhetskravet innebär att de senaste publiceringarna inom respektive område bör 

användas. Motiveringen till detta är att äldre källor inom områden med stora 

förändringar kan visa en felaktig bild av dagens läge (Ejvegård, 2003, s. 20). Vi anser 

dock att det är viktigt att komma ihåg att en källa inte behöver vara obrukbar bara för att 

den är gammal. Det kan exempelvis vara så att den äldre källan är flitigt citerad i nyare 

publiceringar och i sådana fall anser vi att den äldre källan absolut är användbar. 

Det fjärde kravet heter samtidighetskravet och påminner om färskhetskravet. Här 

handlar det om att trovärdigheten för en källa anses ha en avtagande styrka med tiden 

(Ejvegård, 2003, s. 64). Vi är medvetna om att en del äldre källor använts, speciellt i en 

del äldre studier som gjorts inom vårt område. Vi har dock utan framgång sökt nyare 

studier som behandlar vårt område vilket gjort att dessa lite äldre studier legat som 

grund i vissa avsnitt. Sammantaget innebär det att det finns anledning att ifrågasätta 

trovärdighetenen aning. Vi anser dock vidare att de äldre källorna känns trovärdiga i och 

med att nyare studier i många fall verkar utgå från de äldre, men de nya inte alltid gått 

att applicera på vår uppsats eftersom vinklingen i så fall blivit annorlunda. 

Bland våra källor har vi även använts oss av artiklar i elektronisk form. Det gäller bland 

annat tidningen Balans som är FARs egen branschtidning för revisorer och rådgivare. 

En sådan tidning tycker vi borde anta en neutral ställning och absolut kännas trovärdig 

nog för att kunna använda oss av. Vi har även refererat en del till en artikel i Dagens 

Nyheter som tar upp problemet med att revisorer tar på sig många uppdrag. Här är vi 

högst medvetna om att tidningsartiklar kan vara lite vinklade. Vi anser dock att denna 

artikel inte har någon stor del i uppsatsens teoridelar och därför går att använda. De 
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olika böcker vi använt oss av har alla anknytning till kurslitteratur eller är skrivna av 

experter inom våra aktuella områden. Detta sammantaget anser vi tyder på en fullt 

acceptabel nivå.  

2.9 Etik 

Vid studier av detta slag är det viktigt att vi som författare håller oss till vissa uttalade 

etiska förhållningssätt. Grundläggande frågor som rör integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet har fastställt genom Vetenskapsrådet (Olsson och 

Sörensen, 2011, s. 84). Frågor som behandlar revisionskvalitet kan upplevas som ett 

känsligt ämne av respondenterna och vi ansåg det därför ytterst viktigt att påtala för 

revisorerna att enkäten var fullständigt anonym. Ingen återkoppling av svaren skulle 

göras till de olika revisionsbyråerna och vi var tydliga med att förklara vad syftet med 

vår enkät var. De uppgifter som vi samlat in har behandlats så konfidentiellt som 

möjligt och på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. Ett ytterligare etiskt 

krav behandlar begriplighetskravet. Med detta menas att respondenterna verkligen ska 

förstå den information som enkäten ger (Olsson och Sörensen, 2011, s. 85). 

2.10 Litteratursökning 

En viktig del i en uppsats handlar om hur litteratursökningen är gjord. Den ligger som 

grund till teorikapitlet och gör att trovärdigheten i uppsatsen som helhet ökar när 

litteratursökningen är gjord på ett ambitiöst sätt. (Bryman och Bell, 2005, s. 581).  

Innan vi påbörjade vårt arbete med uppsatsen försökte vi få inspiration till olika ämnen 

och frågeställningar från tidigare gjorda uppsatser och artiklar. Vi har dock varit 

övertygade om att studien skulle handla om revision då vi båda finner området 

intressant. Ett bra forum som gett oss en hel del nya tankar och idéer har varit DiVA 

portalen där vi läst mycket i tidigare publicerade uppsatser och forskningsstudier. När vi 

väl bestämt oss för ett ämne och en mer specifik frågeställning gick vi vidare till Umeå 

Universitetsbiblioteks databas Business Source Premier för att leta artiklar som passar 

vårt område ännu bättre. De sökord som vi mest använt oss av följer i nedanstående 

tabell. Även olika kombinationer av dessa har använts och alternativet Peer Reviewed 

var förvalt för att få så trovärdiga källor som möjligt.  

Sökord Antal träffar 

Audit quality 2886 

Audit quality + Stress 60  

Audit quality + Industry expertise 47 

Performance under stress 6 

Work perfomance + audit quality 130 

Audit quality + Time budget 30 

Audit quality + dysfunctional behaviours 10 

Audit quality + Time pressure 40 

Small audit firm + audit quality 86 

Tabell 1. Exempel på sökord 

Dessa sökord har tillsammans hjälpt oss att hitta relevanta artiklar inom vårt område. I 

takt med att vi läst flertalet artiklar har antalet sökord utökats då vi fått en allt bättre 

inblick i vilka ord som känns mest relevanta att använda sig av.  
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Här beskriver vi vilka olika teoriervi anser är relevanta att ha med i vår studie. 

Tidigare forskning inom området revisionskvalitet redogörs och förklaras. Vi beskriver 

beståndsdelarna; kompetens, oberoende och stress och för en avslutande diskussion 

kring ovanstående ämnesområden. 

3.1 Revisionskvalitet 

Tidigare studier visar att forskare definierar revisionskvalitet på lite olika sätt vilket gör 

att studierna utformas motstridigt med varandra (Herrbach, 2001, s. 788). Samtidigt 

visar tidigare studier att det är otroligt svårt att mäta kvalitet inom revision då 

revisionskvalitet är så pass tvetydigt och därför inte kan mätas på ett helt korrekt till 

skillnad från många andra ekonomiska områden (Herrbach, 2001, s. 787). Det beror 

främst på att forskarna inte har direkt tillgång till hela revisionsproceduren som utförs 

under varje revisionsuppdrag. Det de istället får göra är att analysera offentliga 

handlingar såsom revisionsberättelsen, som till största del bara är en mall (Francis, 

2004, s. 352). Som tidigare nämnts i problemdiskussionen är det dock vanligt att försök 

görs att mäta kvalitén, främst utifrån två grundstenar nämligen kompetens och hur 

oberoende revisorn är gentemot klienten. Med kompetens menar forskarna allmänt hur 

pass duktiga revisorerna är på att upptäcka fel i det företag som revideras. Oberoende 

brukar förklaras genom hur benägen revisorn, i de fall fel upptäcks, är att tvinga 

företaget att göra de ändringar som krävs alternativt att rapportera de fel som inte rättas 

till (DeAngelo, 1981, s. 186). För att kvalitén skall anses vara hög när det gäller 

oberoendefaktorn bör revisorn aktivt arbeta att hindra företaget från att presentera 

felaktig finansiell information som är vinklad för ledningens eget intresse (Myers, et al., 

2003, s.780). När revisorn tvärtom låter felaktig information presenteras och, i extrema 

fall, hjälper ledningen att kringgå de regler och lagar som är uppsatta enligt god 

redovisningssed, anses kvaliteten vara låg (Myers, et al., 2003, s. 780).  

3.1.1 Kvalitetshotande beteende 

Som vi tidigare nämnt är revisionskvalitet ett område som är svårdefinierat och 

svårmätt. Tidigare studier som försökt mäta revisionskvalité har använt sig av en del 

olika kvalitetsmått.  

Exempelvis använder Francis och Yu (2009, s. 1521) intäktsmanipulation (earnings 

management) som kvalitetsindikator, Sundgren och Svanström (2013, s. 31) använder 

ett mått på disciplinära åtgärder mot revisorer. Andra vanliga mått som använts är 

antalet stämningar mot revisorer(Palmrose, 2000, s. 64) och att revisorn i 

revisionsberättelsen missat att förvarna att dennes klient riskerar att gå i konkurs när så 

varit fallet, Carcello och Palmrose (1994, s. 2). 

 

Liknande svårigheter finns när det gäller att mäta faktorer som på ett eller annat sätt kan 

hota revisionskvalitén. Sådana faktorer brukar hamna under det gemensamma namnet 

kvalitetshotande beteende (KHB) (Pierce & Sweeney, 2004, s. 478). Dessa författare 

hävdar att det var Alderman och Deitrick (1982 s. 63) som visade vägen med en stor 

undersökning som handlade om kvalitetshotande beteende och vilka faktorer som har 

störst betydelse för kvalitén. Ett beteende som utmärkte sig i studien var att revisorerna i 

vissa fall hade en tendens att hoppa över steg i kontrolpunkterna eller på annat sätt ta 

felaktiga beslut i samma kontrollpunkter. Andra beteenden som visade sig ha negativ 

påverkan på kvalitén var att endast ytligt granska dokumenten från klienten, inte helt 

Kapitel 3 - Teoretiska referensramar 
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följa de riktlinjer, lagar och normer som råder, välja att enbart granska klientens 

mindre komplexa delar pga. tidsbesparing samt att acceptera en klients svaga 

förklaring. (Kelley & Margheim, 1990, s. 23).  

 

Forskning visar, som tidigare nämnt, att stress har en negativ inverkan på kvalitét. 

Många studier visar att olika kvalitetshotande beteenden ofta kan relateras till de hårda 

tidsbudgetar som revisorer arbetar inom. Otley & Pierce (1996, s. 35) gjorde 

exempelvis en studie på Irland där de undersökte rutinerade revisorer från tre av de sex 

största revisionsbyråerna. Av 356 utsända enkäter svarade 70 procent på 

undersökningen. Svaren visade att hela 45 procent av de tillfrågade ansåg att 

tidsbudgetar var omöjliga eller praktiskt tagit omöjliga att kunna följa Otley & 

Pierce(1996, s. 38). Samma författare har även gjort studier där det framkommit att 

felaktigheter vid kontrollpunkterna, till exempel att revisorn hoppar över ett steg, är den 

faktor som utgör det största hotet mot revisionskvalitén och forskarna har hittat ett 

tydligt samband att tidsbudgetpressen ligger bakom detta fenomen. (Otley & Pierce 

1996, s. 35-36). Annan forskning som gjorts inom samma område har kommit fram till 

liknande slutsatser, exempelvis Pierce och Sweeney (2004, s. 415) som skickade ut 

webbenkäter till de fem största revisionsbyråerna på Irland med frågor rörande 

kvalitetshotande beteenden som respondenterna anonymt fick ta ställning till (Pierce & 

Sweeney, 2004, s. 424). Resultatet var tydligt; faktorn tidsbudgetpress är den enskilt 

största faktorn som förklarar det kvalitetshotande beteendet (Pierce & Sweeney, 2004, s. 

428-429). 

3.2 Kompetens 

För att säkerställa kompetensen bland landets revisorer kräver Revisorsnämnden en 

avläggning av revisorsexamen, antingen för att bli godkänd revisor, eller för att bli 

auktoriserad, vilket är det högsta steget. Tanken med revisorsexamen hittas i 

förordningen 1995:665 där 3§ lyder ”Revisorsexamen skall säkerställa att revisorn har 

tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i 

praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet”. (Revisorsnämnden 2012d). 

Kraven för att få avlägga revisorsexamen är minst treårig teoretisk utbildning vid 

universitet och därutöver minimum tre års praktisk utbildning med handledning av en 

godkänd eller auktoriserad revisor. För auktorisation är kraven förutom en 

revisorsexamen att den teoretiska utbildningen på universitet varit fyra år och den 

praktiska utbildningen fem år. (Revisorsnämnden, 2012d). Inom detta område har 

regeringen kommit med ett förslag om att i framtiden enbart ha kvar en kategori för 

revisorer, nämligen auktoriserade. Detta är något FAR ställer sig positiva till eftersom 

de anser att en godkänd revisor idag har samma behörigheter som en auktoriserad. 

Förslaget från regeringen kan träda i kraft från och med den 1 juni 2013. (FAR, 2013a). 

Den kompetens som finns inom revisionsbyråerna kan skilja sig åt och beror på många 

olika faktorer.Nedan följer ett antal exempel på kompetensfrågor som forskare studerat 

genom åren, och som vi anser är viktiga. 

3.2.1 Branschexpertis 

Något som är väl utbrett och dokumenterat i forskning i USA är att Big 4 byråerna har 

utvecklats till att bli experter på vissa specifika branscher (Francis, 2004, s. 354). 

Definition av en person som är expert inom en viss typ av industri när det gäller 

revision är en person som främst utbildas mot och har/får erfarenhet från en specifik 

bransch (Solomon, et al., 1999, s. 191). Francis (2004, s. 354) menar att en anledning 

till detta är att de stora byråerna aggressivt marknadsför den branschspecifika 
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spetskompetens de innehar. Denna exponering ger fler kontrakt inom området och 

bidrar till ytterligare expertis. Samtidigt investerar de fyra största företagen mycket 

kapital på att vidareutbilda sin personal till att bli experter inom en specifik bransch 

(Francis, et al., 2005, s. 114). Att det har blivit en uppdelning fann Francis et. al, (2005, 

s. 115) empiriskt stöd för. I studien granskades 63 olika industrier i den amerikanska 

marknaden bestående av 3994 publika bolag (Francis, et al., 2005, s. 118). De fann att i 

varje bransch hade ett specifikt revisionsbolag i genomsnitt 50 procent av alla 

revisionsintäkter, medan bolaget näst efter det marknadsledande endast hade 22 procent 

av intäkterna. Bolaget med den tredje största marknadsandelen hade endast 14 procent 

(Francis et al., 2005, s. 119). Det här sammantaget visar alltså en tydlig uppdelning när 

det gäller revisionsbolagens inriktning på vissa specifika branscher. 

Tidigare forskning visar att denna specialisering inom yrket har resulterat i en högre 

revisionskvalitet. Bland annat har forskning från Balsam et al. (2003, s. 95) visat att 

finansiell information granskad av branschspecialister i snitt innehåller mindre 

intäktsmanipulation (earnings manangement), vilket har mätts genom att granska 

discretionary accruals. Discretionary accruals är ett begrepp inom intäktsmanipulation 

som förklarar hur företagsledare försöker manipulera bolagets vinster på ett sådant sätt 

att det gynnar de själva. Exempelvis genom att uppnå specifika företagsmål så att de blir 

tilldelade bonusar. Det kan även användas för att gynna bolaget. Att den finansiella 

informationen innehåller mindre earnings management när branschspecialisterna 

reviderat antyder att dessa hittar fler fel och sedan motverkar detta beteende i en större 

utsträckning än icke specialister. (Becker et al., 1998, s. 5-6). Discretionary accruals är 

ett direkt mått på revisionskvalité och används därför ofta i studier som behandlar ämnet 

(Becker et al., 1998, s. 6). Anledningen till detta är att earnings quality är ett koncept 

som inte går att bevittna i sig utan iställetfår granskas via olika mått där discretionary 

accruals är en viktig del (Balsam et al., 2003, s. 74). 

3.2.2 Kontorsstorlekens påverkan på kvalitén 

I tidigare forskning har sambandetmellan kvalité och storleken på revisionsbyråernas 

kontor studerats.Hypotesen har ofta varit att ju större kontor desto bättre blir 

revisionskvalitén. I en nypublicerad svensk forskning på området studerades detta 

samband där disciplinära påföljder mot revisionskontoren användes som mått på kvalité. 

Syftet med forskningen var att studera om och hur revisionskvalité och revisionspriser 

varierar mellan revisionsfirmor och revisionsbolag. Sundgren och Svanström utgick 

från revision av privata bolag och inte publika som annars är vanligt inom området 

(Sundgren & Svanström, 2013, s. 31). Först och främst visade resultatet av forskningen 

att revisionskvalitéten varierar beroende på kontorens storlek. De fann även ett positivt 

signifikant samband mellan revisionskvalité och kontorsstorlek när det gällde bolag som 

inte tillhör de sex största revisionsbolagen i Sverige. Samma resultat gick inte att bevisa 

för de största bolagen. Detta tyder på att det är av extra vikt att inneha en hög samlad 

kompetens och expertis på kontoret när det gäller mindre byråer jämfört med större och 

att det kan vara svårt för mindre kontor att leverera tillräckligt hög revisionskvalitet vid 

brist på extern hjälp. (Sundgren & Svanström, 2013, s. 52). 

3.2.3 Fortlöpande utbildning 

Det är mycket viktigt att revisorerna fortlöpande under året håller sina kunskaper så 

aktuella som möjligt. I förordningen 1995:665 6§ sägs att ”En revisor ska genomgå 

fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna 

som avses i 3 §. Förordning (2009:574)”.Paragraf 3 handlar bland annat om att syftet 

med revisorsexamen är att kunna säkerställa att revisorn innehar de teoretiska 
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kunskaperna som krävs för att kunna utföra en revision, och att på praktiskt sätt tillämpa 

dessa när det handlar om revisionsarbete (Revisorsnämnden, 2013d). 

För att kvalitetssäkra revisorernas kompetens har Revisorsnämnden satt upp ett 

minimikrav på 200 timmar fortlöpande vidareutbildning under 5 års tid, dock minst 20 

timmar per år. Detta finns reglerat i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2, § 5a) 

och antogs från den 1 maj 2010. Uppfylls inte dessa krav får revisorn inte behålla sin 

titel och han/hon utesluts från organisationen FAR. (Revisorsnämnden, 2013c). 

Organisationen har även utarbetat ett dokument som innehåller vägledning, planering 

och dokumentation av vidareutbildningen. Här är kravet att FAR-medlemmar minst ska 

vidareutbilda sig 120 timmar under en tre-årsperiod. Hit räknas interna och externa 

seminarier, utbildnings- och annat utvecklingsarbete samt forskning och publicistisk 

verksamhet (FAR, 2013a). 

FAR anordnar kurser och seminarer kontinuerligt med syfte att medlemmarna ska 

kunna ta till sig de regler och praxis som för tillfället råder och i och med detta uppfylla 

kraven för vidareutbildning. (FAR, 2013a). All genomförd vidareutbildning ska 

dokumenteras och kunna styrkas (FAR, 2013). 

För att säkerställa att revisionsbranschen håller sig inom lagens gränser genomför FAR 

kvalitetskontroller bland sina medlemmar och medlemsföretag. Kvalitetskontrollen får 

FAR och Revisorsnämnden (RN) har ett nära samarbetsavtal där RN underrättas om 

någon av dess medlemmar underkänts vid kontroll. RN får även information om någon 

medlem vägrat genomgå kontrollen. Vid allvarligare brister i en revisors arbete öppnas 

ett disciplinärende där ärendet prövas (Revisorsnämnden, 2013c). 

3.3 Oberoende 

Som vi nämnt tidigare finns det studier som funnit att revisionskvalité i grund och 

botten kan brytas ned i två komponenter, nämligen kompetens och oberoende 

(DeAngelo, 1981, s. 186). Nyare studier gjorda av Hope och Langli har även de rört de 

båda komponenterna inom kvalitén. När det gäller oberoendet anser Hope och Langli 

(2010, s. 598) att detta är mycket viktigt när det handlar om sannolikheten att revisorn 

verkligen rapporterar de felaktigheter som upptäcks hos klienten. Flint (1988 s. 20) 

hävdar att det är just oberoendet och den neutrala granskningen som ger det egentliga 

värdet till hela revisionen.  Även Johansson et. al. (2005, s. 15) konstaterar att just 

oberoende, objektivitet och integritet varit ledorden för revisionsprofessionen i alla år. 

Skulle det uppstå tveksamheter om tyngden och bärkraften i dessa ord finns det goda 

skäl till eftertanke och reflektion (Johansson et. al., 2005, s. 15). Frågor kring oberoende 

verkar aldrig dö ut. Historiskt sett kan vi exempelvis läsa att det vid fyra tillfällen 

förekommit förslag om att staten skall vara de som har ansvaret för vilka revisorer som 

ska tillsättas. (Johansson et. al, 2005, s. 43). 

I Sverige har de båda tillsynsmyndigheterna FAR och Revisorsnämnden sett över 

oberoendefrågorna och en särskild modell som kallas Analysmodellen har utvecklats 

(SFS 2001:883). Paragraf 20-23 behandlar oberoendefrågorna och analysmodellen 

tillämpas i § 21. Tanken är att revisorn ska använda denna modell för att pröva 

opartiskheten och självständigheten gentemot sina klienter. (Grünberg & Hägg 2005, s. 

124). Kritik mot denna modell har dock framförts eftersom det är revisorn själv som gör 

bedömningen om han/hon anser att det finns en oberoenderisk gentemot en klient 

(Diamant, 2004, s. 124).  
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Enligt Johansson (et. al. 2005, s. 202) förekommer debatten om oberoende nästan lika 

omfattande som debatten kring förväntningsgapet. Han påpekar vidare att den samlade 

litteraturen inom området är överens om att ett absolut oberoende är omöjligt att uppnå. 

Det gäller istället att hitta en rimlig gräns. En för stor del oberoende är inte heller 

lämplig då det istället kan påverka förtroendet i relationen med klienten genom att den 

nödvändiga insynen i verksamheten påverkas negativt. (Johansson, 2005, s. 202). 

3.4 Stress – på gott och ont 

Det är vanligt att vi förknippar ordet ”stress” med något som är obehagligt och negativt. 

Ord som tidsbrist, jäkt, påfrestningar, hot och bekymmer av olika slag är de vanligaste 

orden som dyker upp när vi tänker på stress (Almvärn, 2003, s. 6).  

När man tittar på stress ur ett historiskt perspektiv menar Almvärn (2003, s. 6) att 

levande varelser ständigt utsatts för hotbilderoch påfrestningar av olika slag. Genom 

detta har individerna ständigt utvecklat sätt att hantera de nya kraven och genom detta 

bli allt starkare. Enligt Almvärn (2003 s. 6) handlar stress om ett antal 

anpassningsreaktioner som alla har till uppgift att försöka öka individens chanser att 

överleva när dennes närhet blir hotfull på grund av olika faktorer. Vidare säger Almvärn 

(2003, s. 6) att ”vi får kraft att fly när hoten är övermäktiga – eller styrka att kämpa när 

flykt är omöjligt”. Tidigare var stressreaktioner alltså i det närmaste livsnödvändiga. 

Detta är sällan fallet i dagens moderna samhälle, men ändå upplever kroppen ungefär 

samma sak vid stressande situationer,såsom när man tvingas springa för att hinna ikapp 

en buss, eller närman upplever en för hög arbetsbelastning (Ledin, 2012).  

3.4.1 Positiv och negativ stress 

All stress behöver inte vara av negativ karaktär. Exempel på situationer som kan leda 

till positiv stress är att ställa upp i en tävling, fylla år, gifta sig eller andra likande 

situationer som inte förknippas med obehag (Ledin, 2012). Det är den negativa stressen, 

som är kopplad till känsla av obehag, som är farligast för hälsan (Almvärn, 2003, s. 7).  

Den positiva stressen utmärker sig som en kortvarig stress som gör ens sinnen mer 

aktiva till ett visst syfte. Kroppen ställer in sig och gör en positiv kraftansamling med 

syfte att genomföra eller uppleva något. Utöver exemplen ovan kan det också handla om 

att hinna uppfylla en deadline inom utsatt tid. Detta exempel är mest relaterat till 

negativ stress, men kan alltså även vara positivt. Det som är viktigast är att både 

kroppen och psyket får tid att vila ordentligt mellan varje ansträngning. Den positiva 

stressen har endast sunda effekter på kroppen och har därmed inga negativa 

hälsoeffekter alls. (Ledin, 2012a).  

Om stressendäremot är långvarig blir den negativ. Vid dessa tillfällen har individen 

upplevt en påtaglig stress kontinuerligt, och inte haft möjlighet att slappna av och låta 

kroppen återhämta sig. Det är vid dessa tillfällen som stressymptomen visar sig genom 

exempelvis sämre prestationsförmåga, trötthet och irritation. (Ledin, 2012a). Det är 

vanligt att stressen är arbetsrelaterad och detta ger en större påverkan på hälsan. Det kan 

bero på svårighetsgraden, arbetsbelastningen eller olika psykiska krav i kombination 

med att individen inte har något direkt beslutsutrymme. (Ledin, 2012a). Ledin skriver 

vidare att stressen i stor grad kan upplevas olika mellan individer. En och samma 

stressituation kan en person uppfatta som helt betydelselös, medan en annan upplever 

det mycket stressande. 

Forskning inom arbetspsykologin har bland annat funnit följande faktorer som bidrar till 

stress hos individen (Almvärn, 2003, s. 8): 
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 Ständiga förändringar och krav på anpassning: För att relatera detta till 

revisionsbranschen handlar det mycket om att reglerna för landets revisorer 

blivit hårdare och mer omfattande. Det krävs mer dokumentation än tidigare och 

många revisorer kan uppleva det påfrestande att ständigt behöva vara 

uppdaterad. 

 Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat: 

Revisorns snäva tidsbudget skulle kunna innebära att tiden som läggs på varje 

enskilt revisionsuppdrag skulle behöva vara längre för att åstadkomma fullgod 

kvalité. 

 Oklara arbetsuppgifter: Förstår alltid revisorn vad han/hon ska göra/undersöka 

hos en klient för att göra ett så bra arbete som möjligt? 

 Brist på uppskattning av utfört arbete: Uppskattning för utfört arbete är något 

som i regel alla människor vill uppleva. Har ett arbete utförts på ett bra sätt utan 

att uppskattning getts kan detta vara en orsak till att individen upplever stress.  

 Små möjligheter att kunna påverka i arbetets uppläggning: Vissa individer 

tycker om att bestämma och lägga upp hur ett arbete ska göras. Om denna 

möjlighet saknas är detta en bidragande orsak till att stress utvecklas. 

3.4.2 Vad händer i kroppen vid stress? 

Förutom de rent fysiologiska förändringar som sker i kroppen, som vi valt att inte 

fokusera närmare på, sker störningar i tankeverksamheten enligt Almvärn (2003, s. 10). 

Han förklarar vidare att stark stress gör att individen får svårare att koncentrera sig, 

lättare felbedömer olika situationer samt får svårare att arbeta tillsammans med andra 

medarbetare i team. Vidare menar Almvärn att individen lättare drar förhastade 

slutsatser vid stress och även över- eller underskattar problem som dyker upp i arbetet. 

3.4.3 Time budget pressure och Time deadline pressure 

Tidigare forskning har studerat vilka olika faktorer som påverkar revisorer när det 

handlar om hur de upplever stress i arbetet som är kopplat till deras tidsramar (Solomon 

& Brown, (1992);  DeZoort & Lord, (1997), och Kelley, et al., (1999)  har alla kommit 

fram till samma sak – tidspressen som revisorerna upplever kan brytas ner i två olika 

delar – Time budget pressure och Time deadline pressure. Vi kommer i fortsättningen 

att översätta dessa begrepp till tidsbudget och deadline. Det som utgör skillnaden mellan 

dessa begrepp är att tidsbudgeten är tiden som revisorn har fått på sig att genomföra 

revisionen, medan deadline är när ett specifikt datum och klockslag angetts då 

revisionen ska vara helt färdig (Margheim, et al., 2005, s. 24). Det är vanligt att 

revisionsbyrån på förhand sätter upp en budget över hur många timmar revisionen för 

en viss klient ska ta, och utifrån detta bestämmer priset på revisionen (Margheim, et al., 

2005, s. 24). Enligt Willet och Page (2006, s. 102) är antalet timmar den enskilt största 

faktorn som avgör kundens slutpris på revisionen. Enligt författarna har priset stor 

betydelse när det gäller konkurrensen mellan byråerna och detta skapar tidspress för 

revisorerna. Denna tidspress leder till att revisorer upplever en förhöjd stress och kan i 

förlängningen äventyra revisorskvalitén på ett negativt sätt (Pierce & Sweeney, 2004, s. 

416). 

3.5 Diskussion 

Att revisionskvalitet är ett mycket svårmätt och komplicerat område har vi fått bekräftat 

under arbetets gång med denna uppsats och även under våra år på universitetet. Detta 

anser vi dock samtidigt gör ämnet extra intressant att följa och lära sig mer om.  
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Många studier som gjorts angående revisionskvalitet återkopplar till en av de första och 

mest kända studierna som gjorts på området - nämligen den av DeAngelo (1981) som 

fann att revisionskvalité består av två fundamentala bitar; kompetens och oberoende. 

Efter att vi läst många intressanta vetenskapliga artiklar inom området finner vi det 

naturligt att bygga upp vår teoretiska referensram kring dessa två ord. Läsaren kommer 

att upplevaatt det finns en röd tråd genom detta arbete där de två grundstenarna ständigt 

är en återkommande faktor. Som vi nämnt i vår avgränsning har vi dock valt att lägga 

fokus på den ena av dessa, nämligen kompetens. Vi anser att oberoende också är en 

viktig del av revisionskvaliteten och därför har vi tagit med information om det i 

teorikapitlet. Dock har vi när det gäller enkäten valt att lägga tyngden på frågorna mot 

kompetensområdet och enbart ha en bakgrundsfråga som handlar om oberoendet. En av 

anledningarna är att studien skulle bli alltför tidskrävande om vi tog med båda dessa 

variabler. En annan anledning handlar om vårt fokus på mindre revisionsbyråer. Just 

oberoendet kan vara en känsligare fråga för dessa i och med att man i större 

utsträckning kan ha en närmre relation med sina klienter. 

Denna studie ämnar undersöka svenska revisorer i mindre revisionsbyråer. Ett naturligt 

steg anser vi är att inhämta information om kompetens från den statliga myndighet i 

Sverige som ansvarar för att kvalitén efterföljs, nämligen Revisorsnämnden. Vi är hela 

tiden medvetna om att många tidigare studier främst fokuserat på större revisionsbyråer 

och har undersökt revisorer i andra länder än Sverige. Dessa studier är så allmänt 

accepterade att vi anser att de är lämpliga att använda som referenser i vår studie. 

Utöver de faktorer inom kompetensområdet som vi skrivit om tidigare i teorikapitlet 

finner vi även att erfarenhet är en viktig faktor när det kommer till den samlade 

kompetensen i yrket.Detta bör gälla trots att revisionsbranschen ständigt förändras med 

nya regler och förhållningssätt. Vi anser att desto fler år en revisor har i yrket, ju lättare 

blir det för honom eller henne att exempelvis ta ställning till vad som är viktigast att 

granska i olika företag och branscher. Chansen bör då öka att revisorn hittar 

felaktigheter i den finansiella informationen. Lång erfarenhet bör också betyda att 

arbetsprocessen utförs på ett bättre sätt när det exempelvis gäller bestämmandet av 

väsentlighetsbeloppet, som är en vägledning i granskningen av de olika kontona i 

företaget.  

Då stress har blivit ett allt större problem i dagens samhälle och idag känns mer aktuellt 

än någonsin, tycker vi att det är ett intressant ämne att forska djupare i. Vi som 

författare kan verkligen relatera till stressen och kan känna igen symptomen, inte minst 

under skrivandet av denna uppsats med en tidspress ständigt hängande över oss.   

Vi anser att det går att se tydliga kopplingar mellan faktorerna stress, kompetens och 

oberoende. Vid hög tidspress som upplevs stressande för revisorn kanske han/hon inte 

själv ger sig den tid som egentligen behövs för att sätta sig in i och förstå hur klientens 

företag egentligen fungerar. Stressen kan också göra att revisorn inte anser sig ha tid att 

vidareutbilda sig så mycket som han/hon skulle vilja. Den viktiga del som handlar om 

revisorns oberoende kan även den påverkas av stress anser vi. Exempelvis i en situation 

då en revisor är på väg att ingå ett samarbete med en ny klient då denne kan accepteras 

på fel grunder. Det skulle kunna vara så revisorn helt enkelt inte anser sig ha tid att 

fundera över om han/hon förhåller sig helt oberoende mot klienten eller inte.  

Stress som ämne är extremt stort. Exempelvis visar en snabb sökning på ordet ”stress” 

via sökjätten Google ett träffresultat på 568 miljoner. Ämnet är alltså väldigt brett och 

av den anledningen har vi på ett kraftigt sätt begränsat oss och fokuserar på det vi tycker 
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känns mest relevant i en studie av ekonomisk karaktär. Området arbetspsykologi känns, 

efter att ha läst många vetenskapliga artiklar, som ett relevant ämne inom vårt 

stressområde, vilket också Almvärn (2003, s. 8) bekräftar. Det är inom detta område 

som våra frågeställningar inom kvalitetshotande beteenden bygger vidare på för att hitta 

ett mått på hur revisionskvaliten kan mätas. Denna metod är identisk med hur Kelley 

och Margheim (1990) mätte kvalitén i en tidigare studie. 

I detta kapitel beskriver vi på vilket sätt som vår undersökning är gjord. Vi förklarar 

ingående de olika stegen som exempelvis planeringen av studien, hur den är utformad, 

och även hur själva genomförandet av enkätundersökningen har gått till. Allt detta för 

att ge läsaren en tydlig bild över vårt tillvägagångssätt samt att detta ger en möjlighet 

att göra en upprepning av vår studie som utomstående. 

4.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 

Gemensamt för alla typer av kvantitativa undersökningar är att de observationer som 

samlas in och analyseras kräver ett system, en metod för att gå vidare och tolka 

analyserna av datat (Edling, 2003, s.10).Skillnaden mellan hur vi hanterar och mäter 

kvalitativa och kvantitativa data går att beskriva utefter två dimensioner (se fig. 1). 

Antalet enheter som mäts kan vara av varierande antal, exempelvis antal individer, antal 

företag osv. Datat kan även ha varierande tjocklek. Med detta menas att den information 

som varje enhet kan ge i studien kan variera i bredd och djup. I figuren nedan 

representerar den blå cirkeln (nr 2) det kvalitativa datat eftersom den har ett fåtal 

observationer, men däremot innehåller varje enhet mycket och omfattande information. 

Den rosa cirkeln (nr 1) visar på många observationsenheter, men varje enhet ger ganska 

lite information. Detta representerar kvalitativa data. (Edling, 2003, s.10-11). 

 

Fig. 1. (Kvalitativa och kvantitativa data), (Eding, 2003, 

s.11) 

Den enkla figuren ovan kan alltså hjälpa till att göra en första indelning av olika typer 

av data. Enligt Eding (2003, s.11) visar den också att kvalitativa och kvantitativa data 

kompletterar varandra eller som han uttrycker det: ”Kvalitativa data hjälper oss att se 

vad vi inte kan se med kvantitativa data, och vice versa”.Den kvantitativa metoden har 

dock en fördel av att det finns en matematisk grund i både insamlingen av datat och 

senareanalyserna av dessa. En annan fördel är att vid kvantitativa studier är det lättare 

att jämföra resultatet med andra studier och det är även enklare att redovisa resultaten 

till läsaren eller beställaren. (Eding, 2003, s.11). 

Kapitel 4 –Praktisk metod 
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Utifrån argumenten ovan är vi medvetna om att en studie av vår karaktär förmodligen 

skulle ge ett ännu mera korrekt resultat vid både en kvalitativ och en kvantitativ studie. 

Den tidsgräns vi har att röra oss inom har dock gjort att vi enbart valt att göra en 

kvantitativ studie. 

Enligt Eding (2003, s.12) kan man betrakta metoden som länken mellan teori och data 

(se fig. 2). Syftet med,som i vårt fall, en kvantitativ metod är att skapa en brygga mellan 

teoretiska ramar och de empiriska observationer som vi hittar till vår studie (Eding, 

2003, s.12). 

 

Fig. 2. Länk mellan teori och data, (Eding, 2003, s.12) 

I vår kvantitativa undersökning valde vi att använda oss av webbenkäter. Detta val föll 

sig väldigt naturligt i och med att det var cirka 1300 revisorer som vi ville komma i 

kontakt med, och som verkade i hela Sverige. En postenkät hade i vårt fall blivit både 

dyrt och alldeles för tidskrävande för både oss och våra respondenter. Vi anser även att 

en webbenkät förenklar hela processen för revisorerna i deras annars fullspäckade 

schema som de har denna tid på året (mars), vilket också talar för användandet av en 

webbenkät.  Om populationen istället hade varit begränsad till ett specifikt område rent 

geografiskt kunde enkäter som delats ut för hand ha varit ett alternativ (Bryman och 

Bell 2005, s.161). Vi såg ytterligare en fördel med webbenkäten i och med att svaren 

från respondenterna relativt enkelt kan exporteras vidare till Excel och SPSS för 

behandling. Genom detta sätt minimerar vi risken för fel i själva processen när vårt 

datamaterial går vidare för behandling. 

4.2 Urvalsprocess 

Vår tanke med denna uppsats har hela tiden varit att fokusera på revisorer i mindre 

revisionsbyråer i Sverige. Totalt fanns 3893 stycken godkända och auktoriserade 

revisorer i Sverige den 31/12-2012 enligt FAR, (2013c). Vi fick tidigt under arbetets 

gång väldigt bra hjälp från Revisorsnämnden där vi fick en lista med e-postadresser till 

samtliga av landets revisorer. Som vi tidigare nämnt ville vi exkludera de största 

revisionsbyråerna då vårt önskemål av population endast skulle innehålla byråer med en 

omsättning på mindre än 18 miljoner kronor. Anledningen till detta önskemål var att vi 

inte ville ha för stor spridning och variation i strukturen på de byråerer vi undersöker. 

När revisionsföretagen sorteras utifrån omsättning såg vi att det blev för stora glapp i 

omsättningen mellan varje byrå som hade en omsättning över 18 miljoner föregående 

år. Detta gjorde att gränsdragning på under 18 miljoner kändes passande. Detta arbete 

gjordes via databasen Retriever som vi har tillgång till via universitetsbiblioteket. Här 

kan man ställa in exempelvis årsomsättning för att skala bort de byråer som vi anser är 

för stora för att vara med i undersökningen. Företag och myndigheter som blev 

exkluderade ur e-postlistan var PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, BDO, Grant 

Thornton, Baker Tilly, Mazars, Frejs, LR Revision, Allegretto Revision, Moore 

Stephens samt Riksrevisionen. Vi härledde därefter dessa organisationer till e-

postadresserna manuellt och raderade de som inte var aktuella i vår studie. Med hjälp av 

denna process slutade antalet e-postadresser på 1307stycken. Det är dessa adresser vi 
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använt oss av i vår studie. Med detta arbetssätt finns risken att utgallringen inte blev helt 

riktig, till exempel kan vissa bolag som har högre omsättning än vad vi är ute efter 

fortfarande slinka igenom. Samtidigt kan vissa revisorer i större bolagen ha en e-

postadress som inte går att koppla ihop med bolaget de arbetar på, vilket gör att de ingår 

i populationen trots att de egentligen inte borde göra det. Motiveringen till varför vi 

ändå valde att göra så här är på grund av den enorma tidsbesparing det gett oss då det 

hade tagit extremt lång tid att till exempel använda Google för att få fram mailadresser 

till de cirka 1300 revisorer som är aktuella för studien. 

4.3 Enkätens konstruktion 

Vi använde oss av en tjänst från Google som heter GoogleDocs för att skapa vårt 

formulär. Med tanke på att detta är en gratistjänst tycker vi att det är ett bra och 

kraftfullt verktyg att använda oss av. Vi testade även en annan webbaserad enkättjänst 

som dock visade sig kosta pengar för att kunna utnyttja den maximalt. Detta gjorde att 

vi istället valde Googles tjänst då vi hört från många håll att det är ett tillförlitligt och 

bra program. Trots att utseendet på enkäten är väldigt begränsat tycker vi ändå att den 

fick ett fullt acceptabelt utseende. På enkätens förstasida hade vi en kort presentation av 

oss själva. Vi förklarade vidare syftet, ungefärlig tidsåtgång, samt att enkäten i sin 

helhet var anonym för respondenterna. Hela enkätens framsida finns att studera i Bilaga 

1. En inledande text som förklarar syftet samt att göra enkätens layout attraktiv är några 

enkla åtgärder som kan minska bortfallet vid enkäter (Bryman och Bell, 2005, s.165). 

GoogleDocs har en funktion där det går att göra frågorna obligatoriska att svara på och 

detta var något som vi använde oss av på samtliga frågor. Det kan vara lätt att 

respondenten glömmer bort att svara på en viss fråga, alternativt väljer att inte svara på 

en fråga ifall den anses vara för känslig.Detta skapar då ett bortfall som vi undvika till 

största möjliga mån. 

Enkäten inleds med 7 stycken bakgrundsfrågor som alla är av öppen karaktär. Vi valde 

denna frågetyp för ett mer exakt svarsutfall från respondenterna jämfört med de övriga 

frågorna som är av typen påståenden.Bakgrundsfrågorna behandlarde bakgrundsfaktorer 

som vi tycker känns relevant att undersöka i en studie som denna. Exempel på sådana 

frågor handlar om antalet revisorer på kontoret, antal på byrån, revisorernas kön, antal 

revisionsuppdrag per år och hur länge de arbetat som revisor. De svar vi får in på denna 

del ska vi bland annat använda i vår kartläggning där vi även ska jämföra och leta 

samband mellan dessa variabler. 

Vidare följer 7 stycken frågor som handlar om kvalitetshotande beteenden (KHB) där 

respondenten får ett påstående med fem stycken svarsalternativ att välja bland. 

11 stycken stressrelaterade frågor följer därefter, och enkäten avslutas med 8 frågor som 

behandlar området kompetens. 

I slutet av vår enkät har vi lagt in en ruta där de respondenter som önskar ta del av vårt 

slutresultat får fylla i sin e-postadress.Vi tycker att det känns viktigt att de respondenter 

som svarat på vår enkät och finner den intressant, på ett enkelt sätt kan meddela oss och 

på det sättet få ta del av resultatet. 
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 Antal frågor Studiens ursprung 

Bakgrundsvariabler 7 Malone & Roberts (1996, s.62) mf. 

Kvalitetshotande beteende 7 Kelley & Margheim (1990 s.23), Malone 

& Roberts (1996, s.58), Pierce & 

Sweeney (2004, s.428) mf. 

Stressrelaterade frågor 11 Almvärn (2003, s.8), Kelley &Margheim 

(1990, s.23), Pierce & Sweeney, (2004, 

s.415) 

Kompetensrelaterade frågor 8 Solomon et al.(1999, s.191), 

Francis(2004, s.354), Balsam et al.(2003. 

s.95) 

Tabell 2. Enkätens beståndsdelar 

Frågorna som behandlar områdena kvalitetshotande beteende, stress och kompetens 

kommer alla ursprungligen från andra studier som tidigare gjorts. Dessa studier är 

gjorda på engelska vilket gjort att vi själva översatt dem till svenska. Vi anser att 

översättningen från engelska till svenska inte ska innebära något hinder eftersom 

originalfrågorna är av enkel karaktär vilket medför liten risk för missförstånd. 

Vårt upplägg när det gäller frågorna kring det kvalitetshotande beteendet och 

stressfrågornaär konstruerad enligt en modell som heter likertskalan (Olsson & 

Sörensen, 2011, s.201); (Bryman, 2011, s.157). Att använda likertskalan kändes 

naturligt eftersom denär uppbyggd av påståenden där respondenterna ska instämma eller 

ta avstånd från, i olika grader. Det vanliga är att använda sig av en femgradig skala i 

svaren (Bryman, 2011, s.157). Vi såg ingen anledning att frångå detta i vår studie. 

Bryman (2011, s.157) ger i sin bok ett antal viktiga tips om hur en likertskala ska vara 

uppbyggd där han tar upp att skalan består av ett antal items eller påståenden. Som 

exempel anser författaren att det är viktigt att det inte är frågor som ställs utan det skall 

vara påståenden. Vidare anser han att alla items skall höra till ett ochsamma objekt. De 

items som används i skalan måste också ha ett samband med varandra. Vi har varit 

noggrannamed att följa dessa råd och exempelvis använts oss av olika statistiska 

verktyg för att testa våra variabler mot varandra för att hitta samband. Mer om detta 

finns att läsa i kapitel 5 som handlar om Sanningskriterier. 

Då enkätens 7 frågor som behandlar kvalitetshotande beteende är ytterst central, skapar 

vi ett index där samtliga dessa 7 frågor ingår. Eftersom varje svarsalternativ 

ursprungligen kunde ge poängen 1-5, har istället indexet nu fått ett totalvärde på 7-35 

poäng. Fairclogh (1997,s.1208) menar att en sådan enkel summering av poängen är 

allmänt accepterad i de flesta situationer.Då det gäller frågorna som behandlar 

kompetensområdet har vi valt att jämföra dessa variabler utan att slå samman dem till 

ett index som vi gjort med kvalitetshotande beteende och stress enligt ovan. 

Anledningen till detta är att vi inte fått tillräckligt bra värden som motiverar en sådan 

lösning. Vi har använt oss av det statistiska måttet Cronbachs alfa då vi kontrollerat om 

de olika frågorna passar tillräckligt bra för att slås ihop. Ju högre värde desto bättre och 

värden över 0,7 anses av de flesta forskare vara acceptabelt (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 124). Vi fick värden över dessa gränser när det handlade om frågorna kring 

kvalitetshotande beteende och stress, men till kompetensfrågorna kom vi endast upp till 

knappt 0,2. Av denna anledning har vi valt att jämföra dessa frågor var för sig och alltså 

inte använda oss av ett index.Se mer om detta i avsnitt 5.3 reliabilitet där vi visar upp en 

tabell med våra kompletta värden på Cronbachs alfa.  
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4.3.1 Bakgrundsvariablerna – Tidigare forskning 

Som vi beskrivit i tabellen ovan finns det en del tidigare studier som berört vårt område 

till denna uppsats, och som gett oss en hel del inspiration. Malone och Roberts (1996, 

s.62) upptäckte bland annat i sin studie att revisorer som arbetat länge och därmed ofta 

avancerat karriärsmässigt har en högre tendens att fatta beslut som innebär större risk att 

revisionskvalitén drabbas negativt.  

Tidigare forskning av exempelvis Francis and Yu (2009, s.1521) har även visat att 

mindre revisionsbyråer har sämre kvalitét än stora. Även om vi i vår undersökning inte 

ska göra någon jämförelse mellan stora revisionsbyråer och mindre revisionsbyråer 

anser vi det intressant att ha med bakgrundsvariabler som handlar om antalet revisorer 

på kontoret respektive på byrån. Är det så att revisorerna som inte har någon/några 

anställda har en större tendens att agera kvalitetshotande på grund av exempelvis 

tidsbristen? Går det att se något som helst samband mellan vilket kön revisorn har och 

kvalitetshotande beteende? Vi anser att många av bakgrundsvariablerna enskilt går att 

använda för att hitta intressanta vinklingar och samband med kvalitetshotande beteende, 

liksom att bakgrundsvariablerna var för sig går att testa mot andra bakgrundsvariabler 

för att hitta intressanta samband. 

4.3.2 Kvalitetshotande beteende – Tidigare forskning 

Det har gjorts en del tidigare forskning som tar upp begreppet kvalitetshotande beteende 

och exempel på dessa är Malone och Roberts (1996); Kelley och Margheim (1990); 

Pierce och Sweeney(2004). De frågor som använts har i mycket stor del återanvänts och 

till viss del omformulerats för att passa just i deras studie. Studierna har främst 

fokuserat på Big 4-byråer och geografisktvarit i USA och på Irland. Vi anser att frågor 

som handlar om kvalitét inom revision är intressanta oavsett var studien är gjord och 

vilka revisorer som studerats. Detta har gjort att vi använt oss av ett liknande upplägg 

med våra frågor om kvalitetshotande beteende. Pierce och Sweeney, (2004 s.428) gjorde 

sin studie bland Irländska Big 4-byråer. De använde sig totalt av 10 stycken frågor som 

behandlar kvalitetshotande beteende. Malone och Roberts (1996, s.53) använde sig av 6 

stycken kvalitetshotande frågor i sin studie av revisorer i 16 revisionsbyråer i USA. 

Även Kelley och Margheim (1990, s.30) använde sig av 6 stycken frågor i sin studie av 

260 revisorer i USA. Som vi nämnt tidigare upptäckte vi att de olika frågorna ständigt 

återkommer, om än i lite olika formuleringar. Vi plockade därför ut 7 stycken frågor 

som vi valde att använda i vår studie. De frågor vi valt att exkludera har alla varit frågor 

som i tidigare studier inte visat något samband, och av den anledningen ser vi det 

mindre väsentligt att ta med dessa. Vi är medvetna om att de tidigare studierna som 

gjorts och som vi refererar till ovan har utförts på revisorer inom Big 4-byråer. Vi tycker 

ändå att dessa studier går att applicera på de mindre revisionsbyråerna som ingår i vår 

undersökning eftersom samma regler skall gälla alla revisorer, oavsett storlek på byrå. 

4.3.3 Stressrelaterade frågor – Tidigare forskning 

Ämnet stress är ett mycket stort och omfattande ämne och många intressanta studier har 

gjorts. Det område som vi har fokuserat på behandlar arbetspsykologin och vilka 

faktorer som är vanligast när det handlar om upplevd stress. Almvärn, (2003, s.8) har 

sammanställt några av de vanligaste faktorerna som forskare inom arbetspsykologin 

anser påverkar upplevd stress. Dessa faktorer återfinns i vår teoridel och det är utifrån 

de faktorerna som våra stressrelaterade frågor härstammar. Vi anser att detta bidrar till 

en ökad trovärdighet till vår studie.  
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De stressrelaterade frågorna är 11 till antalet och är framställda på ett sätt som vi anser 

passar människor i revisionsbranschen.Upplägget följer detsamma som tidigare genom 

att vi använder oss av påståenden som respondenten på en fem-gradig skala får avgöra 

hur pass bra påståendet stämmer. Svarsalternativet instämmer inte alls motsvarar en 1:a, 

och instämmer helt motsvarar en 5:a. De studier som vi hänvisade till i förra avsnittet 

om kvalitetshotande beteende återkommer som grund även till de stressrelaterade 

frågorna. Kelley och Margheim, (1990 s.23) och Pierce och Sweeney (2004, s.415) har i 

deras studier inkluderat stresspåverkande faktorer som exempelvis tidsbudgetpress. Just 

tidsbudgetpress tycker vi verkligen går att applicera på en av de vanligaste faktorerna 

som kan utlösa stress enligt punkterna från Almvärn (2003, s.8), nämligen tidsbrist att 

inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat. De fem punkterna 

från Almvärn följer här nedan, och våra stressrelaterade frågor har alla anknytning till 

dessa huvudfaktorer från tidigare forskning. 

 Ständiga förändringar och krav på anpassning. 

 Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat. 

 Oklara arbetsuppgifter. 

 Brist på uppskattning av utfört arbete. 

 Små möjligheter att kunna påverka i arbetets uppläggning. 

4.3.4 Kompetensrelaterade frågor – Tidigare forskning 

De kompetensrelaterade frågorna är 8 till antalet och handlar om revisorernas 

fortlöpande utbildning, branschexpertis och hur revisorerna upplever sin kompetens 

inom revision. Tidigare forskning av bland annat Francis (2004, s.354); (Solomon et al., 

1999, s.191) och (Balsam et al., 2003, s.95) har alla forskat inom områden som handlar 

om branschexpertis och att Big 4-byråerna har en fördel av att kunna specialisera sig 

inom ett visst område och på det sättet uppnå en högre revisionskvalitét än mindre 

revisionsbyråer. Vi anser att området branschexpertis är intressant att studera närmare 

eftersom vårt fokus ligger på mindre revisionsbyråer som inte har samma möjligheter 

att vara experter på olika branscher. Kan det exempelvis vara så att revisorerna i de 

mindre byråerna tackar nej till revisionsuppdrag om de känner att de inte behärskar en 

viss speciell bransch? När det gäller den fortlöpande utbildningen för landets revisorer 

finns det tydliga regler från revisorsnämndens sida vad som är ett minimum. Vi vill i 

denna del av vår undersökning försöka få en bild över hur mycket revisorerna enligt de 

själva lägger ned i fortlöpande utbildning, både i timmar och antal utbildningstillfällen 

som exempelvis seminarier och föreläsningar.  

4.4 Pilotstudie 

Vi har lagt ned mycket tid på att formulera enkäten så bra som möjligt. Vi är medvetna 

om att respondenterna under den här tiden på året har en hög arbetsbelastning, vilket 

kan innebära att de inte vill lägga ned någon tid på att svara på enkäter. Det känns också 

väldigt viktigt att enkäten har en seriös och trovärdig framtoning för att väcka 

respondenternas intressen. Därför har vi låtit 9 studenter med både ekonomisk bakgrund 

och inom andra bakgrunder fått vara testrespondenter. Detta för att se om vi som 

författare missat eller varit otydliga i våra frågeformuleringar och påståenden.Som ett 

sista steg lät vi en revisor på PwC gå igenom frågorna och även vår handledare Tobias 

Svanström fick göra detta. Efter varje steg av granskningsprocessen gjorde vi smärre 

ändringar för att göra enkäten mera lättläst och även göra vissa påståenden lättare att 

förstå. Vi försökte alltså att göra enkätfrågorna så tydliga som möjligt så att inte 

respondenterna skulle kunna tolka frågorna på olika sätt. Om respondenterna tolkar 



 
 

26 
 

frågorna på olika sätt, så bör frågorna logiskt nog också bli besvarade utifrån flera 

perspektiv, vilket gör att svaren inte kan analyseras mot varandra i samma utsträckning. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s.191) är syftet med en pilotstudie att stärka enkätens 

trovärdighet.  Olsson och Sörensen (2011, s. 153) skriver att enkäten ska framstå som 

professionell, detta för att svarsfrekvensen ska bli så hög som möjligt. 

4.5 Databearbetning 

För att bearbeta all vår information som vi fått använde vi oss av statistikprogrammet 

SPSS. Som vi nämnt tidigare använde vi programmet GoogleDocs för att framställa vår 

webbenkät. Vi hade tidigare läst att detta program var kompatibelt med SPSS vilket gör 

att risken för fel vid exportering av informationen minimeras. Råmaterialet från 

GoogleDocs exporterades per automatik först till en Excelfil som sedan exporterades 

vidare till SPSS. Ingen manuell hantering av råmaterialet har skett utan allt har gått via 

automatik och detta bör innebära att risken för mänskliga fel hamnat på en minimal 

nivå. Alla svar som vi fått in har sedan i vissa fall behövt kodas för att på bästa sätt 

passa in i de index som vi använt oss av. Mer information om detta finns att läsa i 

kapitel 4.3 som handlar om enkätens konstruktion. 

4.6 Bortfall 

Av de totalt 3893 e-postadresser till Sveriges revisorer blev det tillslut1307 stycken 

revisorer som vi slutligen skickade e-posten till. Vi skickade ut enkäten i olika 

omgångar onsdagen den 20:e mars. Detta eftersom vår e-postklient inte klarade av att 

hantera så många e-postadresser i ett och samma utskick. Totalt gjordes fem utskick 

under den förmiddagen med ungefär 250 stycken e-postadresser i varje omgång. Vi 

hade ett resonemang om det fanns någon speciell dag på veckan som kunde vara allra 

bäst för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Valet blev en onsdag eftersom vi tror 

att e-posten kan”drunkna” i inkorgen om utskicket istället hade skett en måndag på 

grund av all e-post som kommit under helgen. Fredag var också en tänkbar dag för 

utskick, men resonemanget var då mera att revisorerna kanske känner en stress att hinna 

arbeta bort sitt material inför helgen och därför skulle strunta att besvarajust vår enkät. 

För att förhindra att respondenterna inte svarar på vissa av frågorna valde vi att göra 

samtliga frågor obligatoriska för att komma vidare i enkäten. Ett bortfall av det slaget 

kallas för internt bortfall. Det externa bortfallet handlar om personer som av olika 

anledningar väljer att inte delta i undersökningar av olika slag. Utmärkande för dessa 

personer kan vara att de, om de ändå väljer att besvara en enkät, har en tendens att svara 

negativt på frågorna. (Olson & Sörensen, 2011, s.153)  

Huruvida om vår enkät besvarats av negativa respondenter finner vi omöjligt att svara 

på. Vi hoppas dock att respondenterna funnit vår enkät intressant och avlagt så 

sanningsenliga svar som möjligt. Vi är medvetna om att valet av att ha obligatoriska 

svar i enkäten skulle kunna påverka någon av respondenterna, speciellt frågorna av lite 

känslig karaktär. För att minimera detta problem har vi varit tydliga med att enkäten är 

helt anonym att besvara. 

Vid jätteutskick av detta slag måste man alltid räkna med att några av e-postadresserna 

är inaktiva. Revisorerna kan helt enkelt ha bytt arbetsplats eller på annat sätt bytt så att 

e-postadressen blivit något annat. Efter vårt utskick returnerades 80 stycken mailpå 

grund av att adressaten var okänd. Vi fick även ta emot ungefär 25 automatiska svar där 

ett flertal handlade om att revisorerna var föräldralediga eller var på semester. Då vi 

började få svar från respondenterna kunde vi se ett tydligt mönster att svarsfrekvensen 
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var högst redan första dagen då vi fick ihop ca 130 svar innan onsdagens arbetsdag var 

slut. Efter ytterligare tre arbetsdagar var svarsfrekvensen uppe i 180 stycken. Tisdagen 

den 26:e mars skickade vi ut en påminnelse där vi också bad om ursäkt till de revisorer 

som redan svarat på enkäten och förklarade att de kunde bortse från utskicket. 

Nedan följer ett diagram som visar svarsfrekvensen från det att enkäten skickades ut den 

20:e mars. Den 26:e mars skickades en påminnelse ut. Diagrammet visar tydligt att 

svarsfrekvensen var som allra störst samma dag som e-postmeddelandet skickades ut, 

samt att vi fick en förhöjd svarsfrekvens i och med påminnelsen. 

 

Diagram 1. (Enkätens svarsfrekvens) 

Totalt svarade 239stycken revisorer på enkätundersökningen.Vid analys avvåra data såg 

vi att 29 av respondenterna inte ingick i vår önskade population, vilket medförde att 

dessa blev exkluderade ur studien. Det är alltså 210 svar av 1278 (1307 - 29) möjliga 

som studien vidare kommer att utgå ifrån, som för övrigt resulterar i en svarsfrekvens på 

16,4 procent. 

4.7 Access 

För att överhuvudtaget kunna genomföra en enkätundersökning av denna storlek och 

med de tidsramar vi har, är access till datamaterial en nödvändighet. På 

Revisorsnämndens hemsida går att läsa ”De uppgifter som RN förmedlar från sitt 

register är regelmässigt avgiftsbelagda. Detta gäller dock inte muntliga uppgifter” 

(Revisorsnämnden, 2013a). Vi fick dock väldigt bra bemötande från denna myndighet 

och det gjorde att vi utan kostnad fick ta del av e-postadresserna till landets alla 

revisorer. Ett problem som vi dock stötte på var att filen med adresserna var i en 

skrivskyddad PDF-fil som alltså inte gick att kopiera från. Som tur är finns det idag 

hjälpmedel att gå runt sådana problem. Däremot ägnades en hel del tid till att sortera 

upp e-postadresserna då de klistrades in i ett Excel-dokument från PDF-filen och fick ett 

väldigt rörigt första intryck. Tid ägnades också till att sätta i ett kommatecken mellan 

adresserna för att på så sätt enkelt kunna klistra in adresserna i adressrutan i e-

postklienten. 
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Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet redogörs i detta kapitel. Vi vill med 

detta kapitel visa läsaren vilka metoder vi använt oss av, samt visa på trovärdigheten i 

studien som helhet. 

5.1 Kort inledning 

I korthet går det att säga att validiteten i en studie avser att visa att rätt sak mäts (Olsson 

& Sörensen, 2011, s.122). I vårt fall är det främst kvalitetshotande beteende som mäts 

och på vilka sätt stress och kompetens påverkar detta. 

 

Reliabiliteteten visar ett mått på hur bra det uppmätta värdet faktiskt mäts. Det normala 

är att en hög validitet också medför hög reliabilitet, däremot medför inte hög reliabilitet 

automatiskt hög validitet. (Olsson & Sörensen, 2011, s.122.  

5.2 Validitet 

Som vi nämnt tidigare handlar validiteten om att det är rätt sak som mäts, med andra ord 

att frågeställningen och själva studien överensstämmer. Det spelar ingen roll om 

mätningen sker med väldigt hög tillförlitlighet om studien inte mäter de rätta faktorerna.  

Studiens syfte är att undersöka om de olika individuella faktorerna stress och kompetens 

påverkar kvalitén på utfört arbete i mindre revisionsbolag. Utifrån dessa faktorer har vi 

utarbetat en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen har senare legat som 

grund till variablerna i vår enkätundersökning, som också starkt kopplas ihop med 

studiens syfte. Med detta resonemang anser vi att vår enkätundersökning mäter det vi, 

enligt vårt syfte, faktiskt avser att mäta. Vi anser därför att goda möjligheter för hög 

validitet bör kunna uppnås i vår studie. De frågor som vi använt oss av är frågor som till 

stor del varit med i tidigare undersökningar, vilket bör innebära att de är statistiskt 

säkerställda och har genomgått tidigare granskningar. Vi anser att frågorna i vår enkät är 

enkelt ställda och att på ett tydligt sätt visar vad vi avser att mäta. 

Vi är däremot medvetna om att validiteten kan påverkas av att vi som författare av 

studien har omformulerat vissa av frågorna för att bättre passa in i sitt sammanhang. 

Exempel på detta är att några av frågorna i originalutförande var ställda till personer 

som arbetar som rådgivare på bank. Vi har i dessa fall omformulerat dem för att bättre 

passa revisorsyrket. Eftersom rådgivare och revisorer kan kategoriseras inom samma 

yrkesgrupp anser vi att detta inte skall påverka validiteten negativt. Frågorna som vi 

använt oss av har även varit på engelska vilket gjort att en översättning till svenska varit 

nödvändig. Frågorna är dock av väldigt enkel karaktär vilket innebär att översättningen 

inte bör orsaka några direkta hot mot validiteten. Vi är dock medvetna om att det finns 

en risk med detta även om den i vårt fall anses som väldigt låg. 

Det finns ett antal olika sätt att kontrollera en studies validitet. Ett av dem kallas 

ytvaliditet och innebär att måttet ska kunna spegla innehållet i det aktuella begreppet. 

Bryman (2011, s.163). För att bilda sig en uppfattning om hur ytvaliditeten förhåller sig 

går det att ställa frågor till ett antal personer och höra deras åsikter om måttet tycks 

fånga begreppet enligt deras mening. Med hjälp av vår pilotstudie, där vi först frågade 

personer i vår närhet med både ekonomisk bakgrund och andra bakgrunder, samt även 

en revisor på revisionsbyrån PwC, anser vi att vi fått en bild av att ytvaliditeten håller en 

bra nivå. Vi är dock medvetna om att för att få en ännu mer tillförlitlig ytvaliditet hade 

Kapitel 5 - Sanningskriterier 
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det varit nödvändigt att låta ännu fler personer granska våra frågor och ge sin bild av det 

hela. 

5.3 Reliabilitet 

Som vi nämner i inledningen av detta kapitel anser Olsson och Sörensen (2001, s.122) 

att en hög validitet även medför en hög reliabilitet. Detta skulle innebära att vår studie 

även bör ha hög reliabilitet. Grunden med reliabilitet är att med samma mätinstrument 

få en så hög grad av överensstämmelse mellan mätningarna som möjligt, med andra ord 

ska samma resultat uppkomma vid varje mätning. För att testa reliabilitet går det att 

använda sig av test-retest-metoden, vilket innebär att mätingen görs vid en viss tidpunkt 

för att sedan upprepa densamma vid ett senare tillfälle. (Olsson & Sörensen, 2011, 

s.123); (Bryman, 2011, s.161).Då vi själva är hårt styrda av deadlines för detta arbete 

har vi ingen möjlighet själva att upprepa vår studie för att på så sätt öka reliabiliteten. 

Däremot har vi försökt att underlätta för andra att upprepa vår studie genom att beskriva 

hur vi gått tillväga med alla steg i studien. En risk som Olsson och Sörensen (2011, 

s.123) belyser med att upprepa studien på samma individer som tidigare svarat på 

enkäten, är att de kan minnas hur de svarat tidigare och även att deras attityd kan ha 

förändrats vilket ger ett annorlunda svar jämfört med den första undersökningen. Enkelt 

beskrivet kan den första undersökningen som respondenten deltar i att innebära att 

svaren i den andra undersökningen påverkas i någon riktning. (Olsson & Sörensen, 

2011, s.123).  

 

Till studier där attitydmätning bland respondenterna förekommer, har en speciell metod 

utarbetats som heter split-half-metoden. Denna metod kan användas för att testa den 

interna reliabiliteten. I vårt fall blir denna metod användbar då vi har använt oss av flera 

liknande frågor som sammankopplats till ett index. Proceduren vid detta test innebär att 

samtliga frågor som ingår i indexet på ett slumpmässigt sätt delas in i två grupper. 

Därefter jämförs svaren i de två grupperna med varandra för att se om 

överensstämmelse finns. Visar det sig att det är en hög överensstämmelse är det ett 

tecken på hög reliabilitet. (Olsson & Sörensen, 2011, s.123). 

 

Split-half-metoden gav följande utslag: 

 

Typ av kategori Antal frågor Split-half-

metoden 

Kvalitetshotande beteende 7 ,592 

Stressindex   

Ständiga förändringar och krav på anpassning 2 ,450 

Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna 

på ett så bra sätt man önskat 

2 ,711 

Oklara arbetsuppgifter 2 ,418 

Brist på uppskattning av utfört arbete 3 ,365 

Små möjligheter att kunna påverka i arbetets 

uppläggning 

2 ,660 

Kompetensfrågorna   

Fortlöpande utbildning 5 ,066 

Branschexpertis 3 ,112 

Tabell 3. Split-half-metoden 
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Det finns kritik mot att Split-half-metoden inte är helt tillförlitlig vid test av korrelation. 

Exempelvis belyser Field (2009, s. 674) ett tydligt problem med metoden. Eftersom 

indikatorerna slumpvis delas in i två grupper är det av stor betydelse vilka av 

indikatorerna som hamnar ihop med vilka. För att råda bot på detta problem och få ett 

mer tillförlitligt mått på reliabiliteten används det mer vanliga måttet Cronbachs alfa. 

Detta mått uppfanns av Lee Cronbach 1951 och använder sig av ett genomsnitt av alla 

möjliga reliabilitetskoefficienter som används i Split-half-metoden.  Cronbachs alfa är 

idag det vanligaste måttet på den interna reliabiliteten (Bryman, 2011, s.162). Värden 

mellan 0,7 och 0,89 anses ligga inom en acceptabel nivå. Värden över 0,9 visar på en 

hög nivå av reliabilitet, medan värden under 0,7 anses vara låg (Olsson & Sörensen, 

2011, s.124). Vårt värde på Cronbachs alfa ligger på 0,752 i gruppen kvalitetshotande 

beteende, vilket alltså anses vara acceptabel nivå.Tester visar att kategorierna Ständiga 

förändringar och Krav på anpassning, Oklara arbetsuppgifter samt Brist på 

uppskattning av utfört arbete ligger lite under gränsen för vad som allmänt anses som 

acceptabelt enligt resonemanget ovan. Dock anser en del forskare exempelvis Ejlertsson 

(2005, s.104) att gränsen på 0,7 inte skall anses som definitiv och att mått som 

understiger denna gräns också kan användas. Argumentet är att om indexet innehåller 

många frågor blir måttet högre rent matematiskt. Vid ett mindre antal frågor som i vårt 

fall som endast har två per kategori kan ett lägre värde godtas. Som vi kan se i tabellen 

ovan hamnar de båda kompetenskategorierna Fortlöpande utbildning samt 

Branschexpertis under gränsen till vad som kan anses som lämpligt att göra ett index, 

detta gör att vi istället testar dessa oberoende variabler var för sig i vår studie. 

Typ av kategori Antal 

frågor 

Cronbachs alfa 

Kvalitetshotande beteende 7 ,752 

Stressfrågorna   

Ständiga förändringar och krav på anpassning 2 ,620 

Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett 

så bra sätt man önskat 

2 ,829 

Oklara arbetsuppgifter 2 ,582 

Brist på uppskattning av utfört arbete 3 ,609 

Små möjligheter att kunna påverka i arbetets 

uppläggning 

2 ,794 

Kompetensfrågorna   

Fortlöpande utbildning 5 ,196 

Branschexpertis 3 ,112 

Tabell 4. Cronbachs alfa 

5.4 Generaliserbarhet 

Ett av våra mål med studien har från första början varit att få ett resultat som kan 

generaliseras. Enligt Holme och Solvang (1986, s.89) underlättar det mycket att göra 

generaliseringar vid en kvantitativ studie likt vår, där surveyundersökningen har samma 

frågor till alla i urvalet samt att frågorna har bestämda svar. Något som också skall 

uppfyllas för att kunna motivera en generalisering är att urvalet i undersökning är gjort 

på rätt sättdär en totalundersökning av population eftersträvas.Detta kan dock vara 

extremt svårt och dyrt. Det forskarna istället kan göra är ett sannolikhetsurval som är 

konstruerat så att undersökningsresultaten i snitt blir väldigt likt de som om en 

totalundersökning hade gjorts. (Johansson-Lindfors, 1993, s.92). Vid en undersökning 

skall samtliga enheter i populationen ha blivit tillfrågade för att den ska betraktas vara 
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en totalundersökning (Lundahl & Skärvad, 1999, s.49). Det går dock aldrig att garantera 

att en generalisering kan göras vid ett sannolikhetsurval då det finns risk för 

slumpmässiga fel och skevhet i urvalet. Det forskarna får göra då är att använda deras 

förnuft för att bedöma om en generalisering är möjlig.Det görs genom att till exempel 

titta på vilka likheter som finns mellan urvalet och hela populationen. (Johansson-

Lindfors, 1993, s.92). 

Vår population grundar sig alltså i revisorer i revisionsbolag som har en åromsättning på 

mindre än 18 miljoner kronor. Som vi redogjort i kapitel fyra fick vi ta del av 

kontaktuppgifterna till denna population av Revisorsnämnden som ansvarar för alla 

Sveriges revisorer. Detta medför rent teoretiskt att vi haft möjlighet till att göra en 

totalundersökning då vi har skickat ut undersökningen via mail till alla i population 

enligt Revisorsnämndens lista. 29 stycken av våra respondenter hadegått igenom vår 

gallring enligt diskussionen i 4.2 (urvalsprocessen) vilket medför att populationen blir 

1278 och inte 1307.Vår kvantitativa metod och med den frågeuppställning vi har, menar 

vi att en generalisering är möjlig om undersökningen betraktas utifrån urval och 

metodologisk ansats. Vår svarsfrekvens på enkätundersökningen är 16,4 % och är 

uträknad utifrån en population på 1278 och 210 stycken respondenter. Denna 

svarsfrekvens anser vi vara fullt acceptabel för att kunna göra generaliseringar på, då 

urvalet teoretiskt sett är hela populationen. Därför betraktar vi de svar som vi fått av 

våra respondenter som generaliserbara på hela populationen. 
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I detta kapitel visar vi upp resultatet av vår studie. För att läsaren lättare ska förstå de 

statistiska mått vi använt oss av har vi valt att i inledningen ge en kort beskrivning av 

dessa. Efter detta redovisas de resultat som vår studie givit, följt av analyser och 

diskussioner kring dessa. 

6.1 Statistiska mått 

För att underlätta för läsaren följer här en kort sammanfattning av de statistiska mått vi 

använt oss av i vår studie.  

Index:Då vissa av frågorna i vår enkät hänger ihop med varandra känns det logiskt att 

sammanföra dessa till ett gemensamt index. Fördelen med detta, jämfört med om vi 

studerat frågorna var för sig, är att reliabiliteten ökar hos det som skall studeras. 

Dessutom reduceras datamängden (Olsson & Sörensen, 2011, s.198).  

Split-half-metoden: Metod som kan användas för att testa hur pass bra frågorna i ett 

index överensstämmer (Olsson & Sörensen, 2011, s.123). Mer finns att läsa om detta i 

avsnittet 5.3 Reliabilitet. 

Cronbachs alfa: Är en mer avancerad metod än split-half-metoden och kan användas 

för att testa hur mycket varje item är associerat till varje annat item. Mer om detta finns 

att läsa i avsnittet 5.3 Reliabilitet. 

Poängintervall:De index vi använt oss av innehåller totalpoängen som de olika 

frågorna inom indexet kan utgöra. Det intervall som blir mellan den lägsta och den 

högsta poängen i varje index utgör poängintervallet. 

Deskriptiv statistik:För att ge läsaren en överskådlig bild över respondenternas olika 

svar i studien visar vi detta genom deskriptiv statistik. Till bakgrundsvariablerna 

används mestadels histogram där även en kurva för normalfördelning visas och där 

övrig intressant information går att utläsa.  

Regressionsanalys: Det är vanligt vilja testa hur ett antal oberoende variabler påverkar 

en beroende variabel. I de fallen används ofta en multipel regressionsmodell. (Eding & 

Hedström, 2003, s. 96). I vårt fall har vi en beroende variabel som heter 

Kvalitetshotande beteende som vi testar hur den påverkas av ett 10-tal oberoende 

variabler. 

Signifikans: Detta mått används för att få en uppfattningom hurmycket slumpen varit 

inblandad och uttrycks av värdet på p. I de regressioner vi gjort har vi använt oss av en 

signifikans på p<0,05 vilket är att anse som allmänt vedertageti analyser av detta slag. 

Litteraturen talar om att man ävenkan använda sig av p<0,1. En signifikansnivå på 

p<0,05 innebär sannolikt att fem fall av hundra bör vara felaktiga och sakna samband. 

Detta är ett mer exakt mått än p<0,1 där tio av hundra fall bör vara felaktiga. (Olsson & 

Sörensen, 2011, s.252). Vi är medvetna om att de slutsatser som dras genom 

signifikansprövning inte ger en absolut säker slutsats men att det än dock är mycket 

vanligt att använda detta mått i olika studier. 

Multikollinaritet: Vid regressionsanalys är det viktigt att testa hur de oberoende 

variablerna är korrelerade med varandra. Problemet med detta är att vid hög 

Kapitel 6 – Resultat och Analys 
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multikollinaritet går det inte att visa vilken av de oberoende variablerna som verkligen 

påverkat den beroende variabeln. Standardfelet blir högre ju högre korrelationen är 

mellan variablerna. (Eding & Hedström, 2003, s. 145). Litteraturen anger ingen exakt 

gräns för vad som är att anse som allvarligt, men siffror över 0,7-0,8 kan anses som 

problematiska. I våra modellerhar vi som högstnått värden på 0,309 vilket alltså anses 

vara fullt acceptabelt.  

B-Koefficient: B-koefficienten är den oberoende variabelns koefficient. Det måttet 

visar vad som händer i den beroende variabeln vid en (1) enhets ökning i den oberoende 

variabeln. (Eding och Hedström, 2003, s.89-90). 

R Square:Detta mått visar förklaringsgraden i regressionsmodellen och antar ett värde 

mellan 0 och 1. Enligt Edling och Hedström, (2003, s.93) är en vanlig tolkning att R
2 
är 

”…den andel av den totala variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

modellen”. Ju högre värde på R
2
 desto högre/bättre är förklaringsgraden och det visar då 

hur bra regressionslinjen beskriver sambandet mellan variablerna (Eding & Hedström, 

2003, s.93). Som exempel innebär ett R
2
värde på 0,5 att vi till 50 procent kan förklara 

variationen i den beroende variabeln med variationen i den oberoende variabeln.  

T-värde: Ett standardintervall på detta värde brukar vara mellan -1,96 och 1,96. Detta 

mått visar hur signifikant koefficienten är. Ju längre från noll desto mer signifikans rör 

det sig om. Om t-värdet ligger utanför intervallet -1,96 till 1,96 är koefficienten 

signifikant på en 95-procentig nivå. 

6.2 Deskriptiv statistik av bakgrundsvariabler 

Nedan presenteras en deskriptiv statistik över bakgrundsvariablerna som ingick i 

studien där antalet respondenter med mindre än 18 miljoner i omsättning uppgick till 

210 stycken. I en del av bakgrundsvariablerna noterades vissa extremvärden.Dessa 

kommer inte att diskusteras här då denna del enbart skall visa hur respondenterna har 

svarat på de olika frågorna. Extremvärdendiskuterasistället i avsnitt 6.2.3. 

 

 

Förklaringar av förkortningar i tabellerna 

Antal år som påskrivande revisor: Ant. år. 

Antal revisionsuppdrag per år: Ant. uppdr. 

Antal personer på kontoret: Ant. kont. 

Antal personer på byrån: Ant. byrå 

 

Variabel  Antal Procent 

Kön Kvinna 70 33,3 

 Man 140 66,7 

    

Tidigare arbetat på en av Big 4 Ja 105 50 

 Nej 105 50 

    

Oms. föregående räkenskapsår 0-5 121 57,6 

 6-11 62 29,5 

 12-17 27 12,9 
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Största kunden av totala omsättningen 

(%) 

0-10 188 89,5 

 11-20 13 5 

 21-30 8 3,8 

 31-40 0 0 

 => 40 1 0,5 

 

Variabel Min Max Medel Std. Avvikelse 

Ant. år. 1 62 19,81 10,62 

Ant. rev.uppdr. 0 300 109,71 69,83 

Ant. kont. 1 35 6 5,25 

Ant. byrå 1 50 6,63 6,99 

N = 210     

Tabell 5.(Deskriptiv statistik bakgrundsvariablerna) 

6.2.1 Analys av bakgrundsvariabler 

I detta avsnitt diskuterar vi närmare de resultat vi anser vara mest intressanta utifrån 

revisorernas svar på bakgrundsvariablerna. Som tidigare nämnt har det kritik framförts 

angående att revisorerna ofta tar på sig för många revisionsuppdrag och att detta i så fall 

kan påverka kvalitén på revisionsjobben. Roland Sigbladh på 

kreditupplysningsföretaget UC hävdar bland annat i en debattartikel i Dagens Nyheter 

2004-05-08 att det är orimligt att en revisor kan ha uppemot 200 olika revisionsuppdrag 

utan att revisionskvalitén blir lidande. Svanström och Sundgren (2010) fann i sin studie 

att ju fler revisionsuppdrag en revisor hade, ju mindre var chansen att aktieägarna fick 

en varning om bolagets överlevnad var hotad. Studien visade att endast 11 % av de 

revisorer som hade fler än 200 revisionsuppdrag ifrågasatte bolagets chanser att 

överleva kommande år, i revisionsberättelsen. Av de revisorer som hade färre än 200 

uppdrag var det istället 19 %. Studien gjordes på 1200 svenska konkurser mellan 2008 

och 2009.  

Enligt vår studie har 31 stycken av 210 revisorer på de mindre revisionsbyråerna 200 

eller fler uppdrag per år. Detta motsvarar 14,7 procent. Vår studie visar även att fem 

stycken revisorer uppgett att de har 300 uppdrag per år. Vad dessa siffror i praktiken har 

för betydelse för kvalitén har vi svårt att uttala oss om. Vi är medvetna om att antalet 

uppdrag till stor del även har att göra med vilken typ av företag som revideras. Det 

skiljer naturligtvis mycket i tidsåtgång beroende på om uppdragen gäller 

enklafåmansbolag, tjänsteföretag ellerstörre börsbolag. I samma artikel som refereras 

till ovan nämner en representant från revisorssamfundet att en grov tumregel bör vara 

att en revisor kan hantera mellan 70 och 150 uppdrag utan att kvalitén äventyras. 

Generellt sett kan vi konstatera att många av de bolag som deltagit i vår studie ligger på 

en rimlig nivå utifrån denna tumregel, då snittet för antal revisionsuppdrag per år är 110 

stycken. 

Variabeln om hur stor del av byråns totala omsättning som utgörs av den största kunden 

är tänkt att undersöka revisorns oberoende.Om revisorn upptäcker ett fel i den 

finansiella informationen i företaget som granskas är det enormt viktigt att han/hon 

verkligen gör sitt yttersta för att felet ändras, alternativt rapporterar felet. Detta har även 

beskrivits i teoridelen. Ju större kontorets kunder är relaterat till dess totala 

omsättning,desto större är risken att revisorn inte agerar helt oberoende. En möjlig orsak 
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till att revisorn bortser från problematiken kring oberoendet skulle kunna vara att 

revisionsbyrån helt enkelt inte anser sig ha råd att förlora kunden för att den har en 

betydande roll för revisionsbyrån. Svaren från denna fråga ger alltsåen indikation på om 

det kan finnas en tendens att vissa revisionskontor är i riskzonen när det gäller för 

”stora” kunder. Som statistiken visar är det få kontor där största kunden utgör mer än 

10% av den totala omsättningen vilket givetvis är bra.Att de resterande 10% av 

kontoren har kunder som utgör mer än 10% av totala omsättningen behöver givetvis inte 

betyda att något felaktigt sker, mer än att det kan vara i riskzonen. Respondenten i vår 

studie som har en kund som utgör mer än 40% bör kanske fundera över dennes situation 

av flera olika anledningar. 

Strukturen på revisionsbyråerna i denna studie är rikligt varierande, antalet personer på 

kontoret varierade mellan 1 och 35 med ett snitt på sex stycken anställda.Det visade sig 

att 23,8% av revisorerna arbetade på en enmansfirma. Snittet på byrån är cirka 6,6 vilket 

tyder på att visa av byråerna har flera kontor. Det är inte bara mellan byråerna det är stor 

skillnad, det är även en enorm spridning i antalet år som påskrivande revisorer då 

variationen sträcker sig från 1 till 62 år. Snittet på nästan 20 år är högt och visar att det 

finns en stor samlad erfarenhet i branschen när det gäller mindre revisionsbyråer. Den 

höga snittåldern kan delvis bero på att hela 50 % av respondenterna har jobbat på en Big 

4-firma tidigare i karriären.Det skulle kunna tyda på att Big 4-firmorna ofta kan ses som 

en inkörsport i branschen om revisoren någongång vill starta eget revisionsrörelse. 

När det gäller svarsfrekvensen på vår enkät har männen varit tydligtöverrepresenterade. 

Hela 66,7 % är män jämfört med 33,3 % kvinnor. Om vi ska generalisera resultaten 

tyder detta på att branschen är väldigt mansdominerad. En annan orsak kan vara att 

männen i större utsträckning tar sig tid att svara på enkätundersökningar än kvinnor. 

Vad den exakta orsaken är ser vi väldigt svårt att uttala oss om. 

6.2.2 Bakgrundsvariablernas extremvärden 

Extremvärden är värden som skiljer sig starkt ifrån den större delen av data och kan 

ibland indikera att data är olämplig att använda vid vidare granskning. Det finns ett 

undre och övre gränsvärde för vad som brukar benämnas som extremvärde. (Hoaglin & 

Iglewich, 1987, s. 1147).   

Som vi påpekade tidigare fann vi även extremvärden i vår studie, vilka vi nu tänker gå 

in på lite närmare och föra en diskussion över. 

 

Antal personer på byrån 

Eftersom frekvensen av enmansfirmor är så pass stor blir undre gränsvärdet på denna 

variabel negativt, vilket gör att vi naturligtvis inte får något extremvärde under detta 

värde. Det övre gränsvärdet däremot blir 27,6 detta medför att vi har tre stycken svar 

som är ovanför denna gräns.  

 

Detta är alltså de svar som är högre än det övre gränsvärdet. Enligt argumentationen 

som Barnett och Lewis (1994, s. 14) framför måste det finnas en bra anledning för att ta 

bort extrema värden ur undersökningar. Vi resonerar som så att det inte finns en 

anledning till att ta bort de tre extremvärdena 40, 45 och 50 då de ändå är svar som inte 

är orimliga på något sätt. Vi kan heller inte så någon anledning där dessa svar skulle 

kunna påverka studien negativt i övrigt, detta resonemang gjorde att vi beslutade oss till 

att inkludera dessa teoretiska extremvärden. 
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Antal personer på kontoret 

Samma sak gäller för denna bakgrundsvariabel, det undre gränsvärdet blir negativt och 

därmed finns inga extremvärden. Det övre gränsvärdet var även här 27,6 vilket 

resulterar att vi har ett extremvärde nämligen 35. 

Det kan tyckas märkligt att ett kontor med 35 stycken anställda har en omsättning under 

18 miljoner och det därför skulle kunna argumentaras för att detta värde på något sätt 

skulle vara fel ifyllt. Omsättningen är dock inte helt orimlig då frågan om antalet 

anställda inte berörde antalet heltidsanställda utan enbart anställda. Vi är därför 

konsekventa och argumenterar på samma sätt i detta fall som vid föregående variabel. 

Då vi inte kan påvisa att det är ett direkt felaktigt svar anser vi därför att även detta 

värde bör räknas med i studien. 

Antal år som påskrivande revisor  

Här fann vi ett värde på 62 som teoretiskt sett kvalificerar sig för att vara ett 

extremvärde då den övre gränsen är 59. Men efter att ha pratat med vår handledare 

Tobias Svanström som har stor erfarenhet av forskning i ämnet påtalade han att det 

finns en del revisorer i mindre revisionsbyråer som har en hög ålder(80+) och 

fortfarande arbetar. Därför betraktar vi att detta värde som korrekt. Vi kan inte motivera 

varför detta värde skulle exkluderas, delvist pga. att värdet är relativt nära gränsen och 

då snittet för antal år som påskrivande revisor minskas marginellt vid exkludering. 

6.3 Deskriptiv statistik för KHB, stressindex och kompetensvariablerna 

 Variabelnamn Antal frågor 

Kvalitetshotande beteende KHB 7 

Stressindex   

Ständiga förändringar och krav på anpassning SI 1 2 

Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna 

på ett så bra sätt man önskat 

SI 2 2 

Oklara arbetsuppgifter SI 3 2 

Brist på uppskattning av utfört arbete SI 4 3 

Små möjligheter att kunna påverka i arbetets 

uppläggning 

SI 5 2 

Kompetensvariabler   

Mina klienter tillhör till stor del en och samma 

bransch. 
K 1 1 

Större trygghet i arbetet när klienterna tillhör 

samma bransch. 
K 2 1 

Tillräcklig kunskap för att revidera flera olika 

branscher. 
K 3 1 

Påfrestande att bli granskad av FAR/RN K 4 1 

Antal timmar på fortlöpande utbildning K 5 1 

Antal deltagande per år i olika utbildningsevent K 6 1 

Tillräckligt utbildad inom revisionsområdet K 7 1 

Tackar ibland nej till uppdrag pga. fel kompetens. K 8 1 

Tabell 6. (Kompetenshotande beteende, stress- och kompetensvariablerna) 
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Variabel Min Max Medel Std.avv. Poängintervall 

KHB 13 35 29,60 3,49 7-35 

SI 1 2 10 5,41 1,82 2-10 

SI 2 2 10 6,88 2,14 2-10 

SI 3 3 10 8,49 1,41 2-10 

SI 4 3 15 10,96 2,15 3-15 

SI 5 4 10 9,39 1,20 2-10 

K 1 1 5 1,58 0,88 1-5 

K 2 1 5 2,86 1,32 1-5 

K 3 1 5 4,15 0,79 1-5 

K 4 1 5 3,23 1,26 1-5 

K 5 1 5 2,47 0,86 1-5 

K 6 1 5 2,05 0,99 1-5 

K 7 1 5 4,49 0,68 1-5 

K 8 1 5 3,82 1,30 1-5 

N= 210      

Tabell 7. (Poäng för kompetenshotande beteende, stress- och kompetensvariablerna) 

6.3.1 Analys av den beroende variabeln kvalitetshotande beteende 

Variabeln kvalitetshotande beteende är en sammanslagning av 7 påståenden som alla 

behandlar detta område och som ursprungligen kommer från tidigare studier som gjorts 

inom ämnet (Pierce & Sweeney, 2004, s. 428) med flera. De 7 påståenden som 

tillsammans bildar indexet för Kvalitetshotande beteende (KHB) är dessa: 

 Jag har godtagit en klients svaga förklaring på underlaget till revisionen.  

 Jag har egentligen gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som 

kan anses som normalt. 

 Det har hänt att jag har avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt på ett 

felaktigt sätt. 

 Jag har en tendens att välja att granska mera ”lättgranskade” delar av 

klientens material, istället för delar som är mera komplexa trots att jag vet att 

jag måste granska båda delar. 

 Jag har större tillit till mina kunder än jag egentligen borde.  

 Det har hänt att jag avslutat ett steg i revisionsprocessen enligt de lagar och 

regler som finns trots att mer tid egentligen borde ha lagts ned.  

 Jag fullföljer alltid samtliga steg i revisionsprocessen utan att hoppa över något 

steg.  

De svar vi fått in har blivit omkodade så att ett högt svar innebär något positivt för 

kvalitén. Som vi kan se i tabellen ovan visar svaren ett medelvärde på 29,60 i 

poängintervallet 7-35 där ett så högt värde som möjligt önskas. Maxvärdet 35 innebär 

att revisorn på ovanstående kvalitetshotande påståenden svarat att det ”aldrig skett” 

eller ”instämmer inte alls”, medan minimivärdet 7 indikerar att revisorn istället svarat 

att det ”sker någon gång i veckan” eller ”instämmer helt”. Ett medelvärde på 29,60 

anser vi är ett bra värde för de revisorer som svarat på vår enkät, men det visar samtidigt 

att de inte är helt fria från att kunna göra misstag. Vi är dock väldigt medvetna om att 

detta resultat bygger mycket på hur pass sanningsenligt revisorerna svarat på vår enkät 

och hur de själva upplever situationen.  

6.3.2 Analys av stressvariablerna 

Generellt för de olika stressvariablerna är att hög poäng indikerar låg stress. 
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Stressindex 1 består av de två påståendena: ”Jag upplever att det ständigt är många 

regelförändringar inom revisionsbranschen.” och ”Jag upplever det svårt att hinna 

uppdatera mig med nya regler och krav inom branschen”. Respondenterna gav väldigt 

blandade svar på dessa påståenden vad detta beror på är självklart väldigt svårt att svara 

på, kanske är det helt enkelt så att personerna är väldigt olika på vad de upplever är 

stressigt. När vi undersökte detta index valde vi att bland annat titta på skillnader mellan 

revisorerna som dels upplevde det mest stressigt och de som upplevde det minst 

stressigt. En rätt så stor skillnad som vi såg när vi testade olika variabler mot stressindex 

1 var i antal år som påskrivande revisor där vi fann att snittet är 23,88 år för personerna 

som hade fått en total poäng för SI 1 på lika med eller under tre. Medan snittet är 19,04 

för personerna som fått en totalpoäng på 7 eller högre. Det kan översättas till att 

personer som har fler år i branschen känner mer stress inför anpassningen som krävs för 

nya regler. Vi kunde även se skillnader mellan könen, vilket vi finner intressant att 

presentera, 23 % av de kvinnliga respondenterna har en totalpoäng på 7 eller högre 

medan 28 % av de manliga respondenterna är på denna nivå. 17 % av de kvinnliga och 

15 % av de manliga hade ett resultat på 3 eller lägre. Med detta kan vi konstatera att 

kvinnor har en tendens till att uppleva stress i större utsträckning än männen när det 

gäller denna variabel. En logisk förklaring till varför vissa revisorer upplever det svårare 

att hinna uppdatera sig med de nya reglerna och kraven inom branschen skulle kunna 

vara att de helt enkelt har fler revisionsuppdrag än de som inte finner det lika stressande. 

Resultaten visar dock på att detta inte är fallet, om vi tittar på samma indelning som 

tidigare så har revisorerna som finner det minst stressande i snitt cirka 109 

revisionsuppdrag per år. Medan snittet för revisorerna som finner detta index mest 

stressande har i snitt 10 revisionsuppdrag mindre. 

Stressindex 2består av de två påståendena:”Jag upplever svårigheter att hinna slutföra 

mina arbetsuppgifter inom de tidsramar som finns” och ” Jag skulle föredra längre 

tidsramar för mina arbetsuppgifter.”. Det var även väldigt varierande svar när det gäller 

dessa påståenden som vi kan se i följande tabell. 

Svarsalternativ Svårigheter att hinna 

med 

Längre tidsramar 

5=Instämmer inte alls (%) 21,4 21,4 

4  30,5 26,7 

3  30,5 27,6 

2 12,9 16,2 

1= Instämmer helt 4,8 8,1 

 Tabell 8. (Svaren på påståendena om tidsbrist) 

En logisk förklaring till varför revisorer upplever att de har tidsbrist skulle kunna vara 

att de helt enkelt tar på sig för många uppdrag. Därför har vi valt att studera de revisorer 

som upplever mest tidsbrist mer på djupet för att se om dessa helt enkelt har fler 

uppdrag än snittet för alla respondenter. Det vi kan se är att de har ett snitt som är 

ungefär 10 revisionsuppdrag mer per år, men att variationen är mellan 10 och 300. De 

med lägst poäng i detta indexoch som därmed upplever störst problem med tidsramarna 

har också ett kvalitetshotande beteende som är 2,7 poäng sämre än genomsnittet för hela 

studien med total 35 möjliga poäng. Vilket kanske kan förklaras av att de i större 

utsträckning kanske hoppar över steg i revisionsprocessen för att hinna med eventuella 

tidsramar. Detta får vi även ett marginellt stöd för ifall snitten jämförs mellan de som 

upplever mest stress i stressindex 2 och snittet för alla respondenter när vi studerar 

påståendet ”Jag fullföljer alltid samtliga steg i revisionsprocessen utan att hoppa över 
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något steg”. Där ser vi en skillnad på 0,2 i detta påstående som är en del av det totala 

kvalitetshotande beteendet.Sammanfattningsvis verkar det vara högst individuellt vilka 

revisorer som upplever tidsbrist, men att de revisorer som finner det mest stressigt enligt 

våra resultat åtminstone har ett sämre kvalitetshotande beteende än övriga i studien som 

gemensam nämnare. 

Stressindex 3består av de två påståendena:”Jag förstår alltid mina arbetsuppgifter fullt 

ut” och ”Jag anser mig ha bra och tydlig dialog med kunden om vad som ska göras”. 

De flesta revisorer har väldigt hög poäng i detta index vilket tyder på de ofta har en bra 

uppfattning på vad som behöver göras i företaget de skall revidera. Det finns 

emellertidett fåtal revisorer som har relativt låg poäng när det kommer till stressindex 3. 

Ett tänkbart scenario till detta skulle kunna vara revisorerna är nya inom yrket och 

kanske känner att de saknar viss kompetens ibland. När vi undersöker tiden dessa 

revisorer har haft i yrket finner vi en stor variation på antal år, som lägst 3 år och som 

mest 30 år som påskrivande revisor med ett snitt på cirka 17 år. Om vi antar att 

revisorerna svarat ärligt i enkäten så kan vi utesluta att antal år som påskrivande revisor 

är av stor betydelse när det kommer till att alltid förstå sina arbetsuppgifter då det är en 

liten skillnad i snitten för alla respondenter och de respondenter som har låg poäng i 

detta index. Det skiljer alltså lite mindre än tre år i snitt som påskrivande revisor, vilket 

inte bör vara förklaringen till skillnaden då både 17 och cirka 20 år är en mycket lång 

tid i yrket. Om påståendet ”Jag anser att jag är tillräckligt utbildad inom 

revisionsområdet för att utföra ett fullgott arbete.” studeras så finner vi en skillnad på 

0,35 poäng i snitt mellan revisorerna som har lägst poäng i detta index och snittet för 

alla respondenter. Detta indikerar att revisorerna som har lägst poäng i detta index inte 

innehar samma höga kompetens som övriga revisorer, även ifall det inte är någon stor 

skillnad. Denna skillnad kan alltså vara en del av förklaringen till varför vissa känner 

detta måttet mer stressigt än andra. 

Stressindex 4:Detta index handlar om hur revisorerna upplever det när det handlar om 

att ge och få beröm för utfört arbete. Indexet består av de tre påståendena ”jag får ofta 

beröm av klienter för utfört arbete, ”jag får ofta beröm av kollegor för utfört arbete”, 

”jag anser att det är viktigt att både kunna ge och få beröm för utfört arbete”. Som vi 

kan se i tabell 7 ligger poängsnittet på 10,96 i ett poängintervall på 3-15 där en hög 

poäng anses vara positivt för kvalitén. De revisorer som svarat på vår enkät har till 

största delen ansett att de inte upplever det som att det förekommer någon brist på 

uppskattning av utfört arbete, både när det gäller uppskattning från klienter men även 

andra kollegor. Detta sammantaget ger oss en bild över att de revisorer som deltagit i 

vår undersökning inte anser att brist på uppskattning är en källa till kvalitetshotande 

beteende vilket även vår regressionsmodell säger. Se avsnitt 6.5 för mer information 

kring detta. De revisorer som har låg poäng i detta snitt är för det mesta väldigt få på 

kontoret vilket naturligtvis är en del av förklaringen till den låga poängen eftersom att 

de inte kan få beröm av kollegor i samma utsträckning som större kontoret. 

Stressindex 5:Det avslutande stressindexet handlar om möjligheten för revisorerna att 

kunna påverka arbetets uppläggning och innehåller påståendena ”jag känner mig 

delaktig i hur arbetet med en revision är upplagt” och ”jag kan påverka hur arbetet är 

upplagt”. Frågorna är ganska lika i sitt utförande och i vår studie fick vi ett högt 

medelvärde på 9,39 i ett poängintervall på 2-10. Ett högt värde indikerar på att våra 

respondenter till väldigt stor del anser att de känner sig delaktiga i revisionsarbetet och 

även kan påverka hur arbetet skall utföras i stor grad. I och med att vi fått ett så högt 

värde drar vi slutsatsen att detta inte är något som bör påverka det kvalitetshotande 
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beteendet och det visar även vår regressionsanalys som inte kunde se något signifikant 

samband. Se avsnitt 6.5. 

6.3.3 Analys av kompetensvariablerna 

K1, K2 & K3:”Mina klienter tillhör till stor del en och samma bransch”, ”Större 

trygghet i arbetet när klienterna tillhör samma bransch”och”Tillräcklig kunskap för att 

revidera flera olika branscher”. Det vi kan se utifrån svaren angående dessa variabler är 

att revisorer inte verkar specialisera sig på någon specifik bransch utan att deras 

uppdrag är differentierade. Vilket vi antar är anledningen till att de också anser sig ha 

tillräcklig kunskap för att revidera företag från flera olika branscher. Vi kan alltså inte 

se några tendenser till industri expertis inom de mindre bolagen som ofta annars 

förekommer i Big 4-bolagen. En möjlig anledning till att det kan vara så här är att de 

helt enkelt inte har möjlighet att få tillräckligt många kunder från samma bransch och 

samtidigt klara sig ekonomiskt. Det var väldigt olika svar gällande K 2, men det är fler 

revisorer som känner större trygghet i arbetet när de får revidera företag som ingår i 

branscher som de jobbar mest mot än som inte gör det. Vilket vi anser är logiskt då mer 

erfarenhet i en specifik bransch bör resultera i högre kompetens i branschen vilket sig 

bör leda till större trygghet. 

K 4:”Jag upplever det som påfrestande att bli granskad av FAR/RN”Detta påstående 

kan kopplas både till kompetens och till stress. Vi har valt att lägga påståendet under 

kompetens eftersom att ju högre kompetens en revisor innehar, desto mindre 

påfrestande bör det vara att bli granskad av FAR och RN. Men självklart är vi medvetna 

om att vissa personer är mer stressade överlag än andra vilket medför att de kan känna 

en hög stress inför detta trots att det har en god kompetens. Detta är förmodligen en stor 

anledning till att svaren vi fått på detta påstående är oerhörtvarierande vilket tabellen 

visar: 

Svarsalternativ Påfrestande att bli granskad av FAR/RN 

1=Instämmer inte alls (%) 11,9 

2 16,2 

3 26,2 

4 28,1 

5=Instämmer helt 17,6 

Tabell 9. (Svaren till påfrestande att bli granskad av FAR/RN) 

Vi finner det inte konstigt att snittet är så pass högt som 3,23 då det ändå står mycket på 

spel. En revision som visar sig innehålla för mycket fel kan trots allt leda till revisorn 

tappar sin rätt till skriva under revisioner i fortsättning.Vi kan dock se att revisorerna 

som upplever det som mest påfrestande att bli granskad av FAR och Revisorsnämnden 

också uppvisar ett lite sämre kvalitetshotande beteende. Där snittet är ungefär 0,9 poäng 

lägre för dessa revisorer jämfört med snittet för alla respondenter. Vi anser det vara 

logiskt att revisorer som enligt de själva inte har ett lika bra beteende också upplever det 

mer påfrestande att bli granskad. 

K5& K6: ”Ungefärligt antal timmar/år investerar du i fortlöpande utbildning” 

och”Ungefärligt antal deltagande per år i olika utbildningsevent (interna och externa), 

t.ex. Branschdagar, seminarier osv”. Enligt svaren vi har fått in visar det sig att det 

flesta uppfyller Revisorsnämndens och FARs krav på ett snitt på 40 timmar per år. Vi 

kan dock se att det är 7,1 % som inte uppfyller kraven på 40 timmar per år då dessa 

7,1% endast utbildar sig 0-25 timmar per år. Siffran kan vara högre då vi i efterhand 
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insett att svarsalternativet till den här frågan inte var helt anpassad efter RNs och FARs 

krav utan mer ger svar på ungefär hur mycket revisorerna utbildar sig. Trots att dessa 

7,1 % inte uppfyller kraven upplever de inte att det är mera påfrestande att bli granskade 

av FAR/RN än övriga revisorer som uppfyller kraven. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att de kanske inte har full koll på kraven som FAR och RN ställer om fortlöpande 

utbildning. Alternativt att de helt enkelt lär sig nya regler snabbt och känner att de inte 

behöver lägga mera tid än vad de gör eller att de helt enkelt inser att det är mycket svårt 

att granska detta för FAR/RN. Faktum kvarstår emellertid att dessa individer inte 

uppfyller kraven, vilket inte är bra. Snittet på 2,05 när det gäller utbildningsevent visar 

på revisorerna i Sveriges mindre revisionsbyråer närvarar på 4-6 utbildningsevent per år 

som till exempel kan bestå av branschdagar, seminarier m.m. både externt och internt. 

Cirka 8 % av respondenterna går på tio eller fler utbildningsevent per år. 

K7 & K8: ”Jag anser att jag är tillräckligt utbildad inom revisionsområdet för att 

utföra ett fullgott arbete” & ”Ibland tackar jag nej till uppdrag pga. jag inte innehar 

rätt kompetens att revidera företaget i fråga”. De höga snitten på 4,49 och 3,82 på 

dessa variabler är något som vi ser som riktigt positivt för kvalitén. Speciellt att 

revisorerna verkar inneha en bra självinsikt som gör att de kan tacka nej till vissa 

specifika uppdrag där kompetensen inte riktigt räcker till. Det vore inte allt för 

häpnadsväckande om revisorerna som har betydligt fler uppdrag än övriga inte tackar 

nej till uppdrag och att det är bland annat därför de egentligen har betydligt fler 

uppdrag. I vår studie kan vi dock inte se på något samband då revisorerna med många 

uppdrag också tackar nej ibland. Det vore hursomhelst intressant att studera detta vidare 

för att få ett mer precist svar på hur många uppdrag de i snitt tackar nej till per år, för att 

undersöka ifall det finns några skillnader. Men vi är medvetna om att det också kan 

förklaras med att de revisorer som inte tackar nej till uppdrag helt enkelt kan inneha 

högre kompetens vilket gör att de också kan acceptera flera uppdrag. 

6.4 Kartläggning och analys 

Vi har ansett från första början att det skulle vara ett intressant tillägg till vår studie med 

en bredare kartläggning över strukturen hos de mindre revisionsbyråerna. Vi bestämde 

oss för att bland annat presentera dessa data utifrån två olika grupper. Den ena gruppen, 

”färre uppdrag” består av revisorer som har mindre än 200 revisionsuppdrag per år 

medan den andra gruppen, ”många uppdrag” består av revisorer som har 200 uppdrag 

eller mer. Vi tycker att det är intressant att jämföra dessa grupper då det finns, som 

tidigare presenterat i studien, viss kritik mot revisorer som har alltför många uppdrag 

och att detta bör påverka kvalitén på utfört arbete. Därför vill vi jämföra och undersöka 

eventuella skillnader och likheter mellan dessa revisorer utifrån hur de svarat på vår 

enkät.  

Här nedan presenteras tabeller över den information som vi har valt att 

jämföra.Anledningen till att vi just valt dessa mått är pga. att vi finner de intressanta i 

förhållande till gruppindelningen och att vi tror att även läsare av studien på förhand kan 

tro att det finns skillnader i dessa mått. 
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Förklaringar av förkortningar i tabellerna 

Antal personer på kontoret: Ant. kont. 

Antal år som påskrivande revisor: Ant. år. 

”Jag upplever det som påfrestande att bli granskad av 

FAR/RN”: 

FAR/RN 

”Ibland tackar jag nej till uppdrag pga. att jag inte innehar 

 rätt kompetens att revidera företaget i fråga”: 

                          

Nej till uppdr. 

”Ungefärligt antal timmar/år du investerar i fortlöpande 

utbildning.”: 

                      

Hr/år 

”Ungefärligt antal deltagande per år i olika utbildningsevent 

(interna och externa), t.ex. branschdagar, seminarier osv.”:  

                        

Utb/år 

Total poäng i kvalitetshotande beteende (ju högre desto bättre): KHB 

Total poäng av stressindex (ju högre desto bättre): Stresstot. 

 

  Könsfördelning Ant. år Ant. kont. FAR/RN 

 Antal Kvinna Man Snitt Med. Snitt Med. Snitt Med. 

Färre 

uppdrag 

178 37 % 63% 19,07 20 5,66 4 3,21 3 

Många 

uppdrag 

32 12,5% 87,5% 23,94 25 7,91 8 3,38 4 

 

 Nej till uppdr. Hr/år Utb/år KHB  Stresstot. 

 Snitt Med. Snitt Med. Snitt Med. Snitt Med. Snitt Med. 

Färre 

uppdrag 

3,83 4 2,43 2 2,03 2 29,8 30 41,1 42 

Många 

uppdrag 

3,78 4 2,65 2 2,13 2 28,6 28 41,3 41 

Tabell 10. (Kartläggning av de två grupperna färre uppdrag resp. många uppdrag) 

För att få en bättre uppfattning om strukturen på företagen och även försöka få en bättre 

bild av revisorerna i dessa två grupper valde vi först att titta på hur vanligt det är att man 

har 200 eller fler revisionsuppdrag per år. I de mindre byråerna med en årlig omsättning 

på mindre än 18 miljoner kronor är det betydligt vanligare att revisorerna har mindre än 

200 uppdrag som kan ses i tabellen. Cirka 85 % av de tillfrågade befinner sig i den 

gruppen vilket inte går att säga så mycket mer om än att det är en stor skillnad.  

Något som vi finner mer intressant och kanske även lite oväntat är att könsfördelningen 

är så stor bland de två grupperna, studien visar att de 14 revisorer med flest uppdrag är 

män samt att 87,5% av alla revisorer i gruppen ”många uppdrag” ärmän. Att männen 

skulle vara så pass överrepresenterade i den gruppen är för oss överraskande då vi inte 

fått någon sådan indikation från tidigare forskning. Det visade sig också att snittet som 

påskrivande revisor i gruppen ”många uppdrag”var cirka fem år högre i gruppen ”färre 

uppdrag”. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till att dessa revisorer har fler 

uppdrag, alltså att revisorer med lång tid i branschen och därmed mer erfarenhet känner 

sig mer trygga med att vara ansvariga för fler revisionsuppdrag. Vi tror också att antalet 

anställda på kontoret påverkar hur många revisionsuppdrag revisorerna har, där vi kan 

se en betydande skillnad mellan de två grupperna. I snitt är det cirka 2,25 eller 40% fler 

personer anställda på kontoren i gruppen ”många uppdrag”, vilket öppnar upp för mer 
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revisionsassistenter. Den hjälp dessa eventuella revisionsassistenter kan göra anser vi 

vara en logisk förklaring till att revisorerna i denna grupp hinner med fler uppdrag. 

På enkätfrågan ”Jag upplever det som påfrestande att bli granskad av FAR/RN”, fann vi 

en viss skillnad i svaren.Gruppen ”många uppdrag” hade 0,17 högre i snitt och 

medianen var 1 enhet högre än gruppen ”färre uppdrag” på en femgradig skala. Detta 

visar alltså att gruppen ”många uppdrag” upplever det en aning mer påfrestande. Det 

kan upplevas som lite konstigt om man har i åtanke att revisorerna i den gruppen har 

fem års längre erfarenhet som påskrivande revisor. Vi ser dock flera orsaker till att det 

är så här även om skillnaden inte är jättestor bland grupperna. Ett tänkbart scenario kan 

vara att de känner att de inte riktigt har tid att leverera bästa möjliga kvalitet i sitt arbete 

på grund av att de har så många uppdrag. Ett annat scenario kan vara att revisorerna i 

den gruppen inte känner att de har samma kontroll av arbetet som utförs eftersom att 

revisorsassistenterna utför mycket av underlaget till revisionen. Samtidigt som de ändå 

har ansvaret för att jobbet görs korrekt och pga. detta känner sig mer stressade över 

granskningen. 

Vår undersökning visade inte någon märkbar skillnad att revisorerna i grupp ”färre 

uppdrag” skulle tacka nej till uppdrag i större utsträckningän respondenterna i gruppen 

”många uppdrag”. Detta bör inte vara förklaringen till skillnaden i antal uppdrag per år. 

Något som dock hade varit intressant att undersöka kopplat till detta är att se hur 

frekvent de tackar nej till uppdrag, för att på så sätt få en mer korrekt bild av läget.  

Det var inte heller någon större olikhet mellan svaren och grupperna när det kommer till 

spenderad tid på utbildning per år, även om gruppen ”många uppdrag” lägger lite mer 

tid på utbildning. 

I problemdiskussionen argumenterade vi om att det fanns stress som både kunde 

förbättra och försämra kvalitén där vi avslutade stycket med en öppen fråga om att 

revisorer med många uppdrag skulle kunna få bättre kvalité då de samtidigt får mer 

erfarenhet. Därför tänkte vi här återkoppla till detta och undersöka ifall vi kan se någon 

skillnad mellan dessa grupper när det kommer till kvalitetshotande beteende. Studiens 

resultat visar att gruppen ”färre uppdrag” befinner sig lite högre på skalan än den andra 

gruppen.Revisorerna i gruppen ”färre uppdrag” har i snitt 1,2 enheter högre resultat till 

de sju frågorna kopplade till kvalitetshotande beteende, där ett högt resultat är bättre ur 

ett kvalitetsperspektiv. Gruppen ”färre uppdrag” hade ett snitt på 29,8 och gruppen 

”många uppdrag” ett snitt på 28,6 i ett 35 gradigt poängintervall. Det betyder att utifrån 

hur revisorerna själva har besvarat enkäten kan gruppen med många revisionsuppdag ha 

lite lägre kvalitet, vi kan dock inte uttala oss om hur mycket sämre eller hur bra 

egentligen kvaliteten är. Bara att det finns en skillnad och att gruppen med många 

uppdrag uppvisar ett lite sämre beteende som kan dra ner den totala kvalitén i vissa 

revisionsuppdrag. 

Båda grupperna uppvisar ungefär samma stressnivå, där snittet ligger omkring 41 i ett 

55 gradigt poängintervall. Där en hög poäng indikerar på en låg stressnivå i vår skala. 

Om vi bortser ifrån gruppindelning så finns det även andra intressanta resultat att 

presentera, som vi nämnde i 6.2.2 arbetar 23,8 % av revisorerna på en enmansbyrå. I 

4.3.1 ställde vi en fråga över om det gick att se en skillnad över kvalitetshotande 

beteende när det gäller enmansbyråer och övriga byråer. Studien visar inte på någon stor 

skillnad, snittet för enmansbyråer var endast 0,55 lägre än övriga byråer i det 35 gradiga 

poängintervallet.  



 
 

44 
 

38,6% av de tillfrågade revisorerna lägger betydligt mycket mer tid per år på utbildning 

än vad Revisorsnämnden kräver. Vilket kanske inte är så konstigt då 31,4 % upplever 

att det ständigt är nya regelförändringar i yrket. Vi tycker att det är ett bra tecken som 

visar att revisorerna tar sitt ansvar för att bibehålla en hög kvalitét.  

Vi kan inte se någon skillnad på upplevd stressnivå på män och kvinnor. Studien visade 

en liten differens mellan könen när det kommer till kvalitetshotande beteende. De 

kvinnliga respondenterna visar ett beteende som är lite bättre för kvalitén, då deras snitt 

ligger på 30 och männen på 29 i det 35 gradiga poängintervallet. 

Som vi nämnde i del 4.3.1 finns det studier av bland annat Malone och Roberts (1996, s. 

62) där en del av resultatet visade att revisorer med lång erfarenhet har en större tendens 

att fatta beslut som innebär större risk att revisionskvaliten drabbas negativt. För att titta 

på detta i vår studie valde vi att jämföra antal år som påskrivande revisor och 

kvalitetshotande beteende. Vi valde att dela in revisorerna efter antal år som 

påskrivande revisor i två grupper, den ena gruppen, ”mindre erfarenhet” består av 

revisorer som har jobbat som påskrivande revisor i fem år eller mindre, medan resten av 

revisorerna bildar ”mer erfarenhet”. Vi valde att göra så här då vi tror att det är ungefär 

det fem första åren som revisorerna är som mest noggranna då de vill göra ett gott 

intryck på arbetsplatsen. Vi tror även att de kanske är lite osäkra i rollen som revisor 

och väljer därför att vara extra omsorgsfulla och noggranna i arbetet. Efter att 

revisorerna blir mer och mer erfarna i rollen och därmed känner sig mer bekväm med 

arbetet så kanske det kan bli en tendens till att de till viss del börjar tumma på reglerna. 

Detta är bara en tänkbar teori om hur det skulle kunna vara som vi använder oss av för 

att motivera indelning. 

Vi valde alltså att jämföra snittet på kvalitetshotande beteende mellan de två grupperna. 

I vår studie var fann vi en liten skillnad där gruppen ”mer erfarenhet” har 28,8 i snitt 

och gruppen ”mindre erfarenhet” är 29,7 vilket tyder på att de mer erfarna revisorerna 

har ett lite sämre beteende. Vi provade även med lite olika indelningar i SPSS för att 

söka efter större skillnader utan att finna något av värde. Detta utfall antyder att vår 

studie delar resultatet som Malone och Roberts fick.  

6.5 Multikollinearitet 

I vår fullständiga regressionsmodell har vi testat om modellen visar några problem med 

multikollinearitet. Med detta menas om två eller flera variabler i modellen är 

korrelerade med varandra i för hög omfattning. Orsaken att det kan innebära problem i 

modellen är att det blir svårt att hålla isär vilken av de oberoende variablerna som ger 

effekt på den beroende variabeln som i vårt fall är kvalitetshotande beteende. Vårt test 

visar att så är inte fallet i vår regressionsmodell. Fullständigt utfall kan ses som Bilaga 7 

i slutet av detta arbete. Vårt högsta mått bland de oberoende variablerna ligger omkring 

0,3. Nivåer upp mot 0,7-0,8 anses kunna innebära problem, vilket gör att detta arbete 

ligger klart under gränsen. Dock fann vi ett något högre värde mellan 

bakgrundsvariablerna omsättning och antalet revisorer på kontoret där vi fick ett värde 

på 0,547. Enligt resonemanget ovan angående gränsvärdena ser vi ingen anledning att 

exkludera dessa ur våraregressionsmodeller som presenteras vidare i uppsatsen. 

6.6 Regressionsresultat KHB, stress och bakgrundsvariabler. 

Vi har valt att använda oss av tre olika linjära regressionsmodeller då vi letar efter 

samband mellan kvalitetshotande beteende, stressfaktorer och kompetensfaktorer. De 

olika modellerna har vi namngett till modell 1, modell 2 och modell 3 och samtliga 
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modeller har kvalitetshotande beteende som den beroende variabeln och innehåller även 

samtliga bakgrundsvariabler (7 st) som exempelvis kön, antal på kontoret och antal 

revisionsuppdrag. Den första modellen testar om den beroende variabeln påverkas av de 

oberoende variablerna som behandlar området stress. I modell 2 testar vi om den 

beroende variabeln påverkas av variablerna som handlar om kompetens. Slutligen i 

modell 3 inkluderar vi samtliga oberoende variabler inom både stress- och 

kompetensområdet för att se om det går att hitta några samband. Anledningen att vi valt 

att använda oss av tre olika regressionsmodeller är för att se om våra två 

huvudinriktningar stress och kompetens både tillsammans, men även var för sig, kan 

påverka det kvalitetshotande beteendet bland landets revisorer. Som vi nämnt tidigare i 

uppsatsen har vi valt att exkludera variabeln som handlar om oberoendet i denna 

regressionsanalys.I slutet av detta avsnitt ska vi föra en längre diskussion av våra tankar 

och funderingar över resultatet i de tre revisionsmodellerna. Se avsnitt 6.7. 

Modell 1: Här nedan följer en kort sammanställning över regressionsresultaten när vi 

använt kvalitetshotande beteende som beroende variabel och de fem olika index inom 

stress som oberoende variabler, samt de sju bakgrundsvariablerna. Vi väljer här att visa 

svaren från de fem stressindex som vi använt oss av och försöka ge en kort förklaring 

till resultaten. Den kompletta regressionsmodellen inklusive bakgrundsvariablerna finns 

att beskåda längre bak i detta arbete som bilaga. (Bilaga 4). Modellen visar att 

variationen i den beroende variabeln Kvalitetshotande beteendekan förklaras till 15,9 

procent av de oberoende variablerna. Modellen har en signifikansnivå på 0,001 vilket 

visar att den är signifikant. Antalet observationer är N=210. 

Model R
2 

Signifikans N
 

1. 0,159 0,001 210 

Tabell 11 (Sammanfattning modell 1) 

 

Variabelförkortning Fullständigt variabelnamn 

Stressindex 1 Ständiga förändringar och krav på anpassning.  

 

Stressindex 2 Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så 

bra sätt man önskat. 

 

Stressindex 3 Oklara arbetsuppgifter. 

 

Stressindex 4 Brist på uppskattning av utfört arbete. 

 

Stressindex 5 Små möjligheter att kunna påverka i arbetets uppläggning. 

 

Tabell 12 (Variabelförkortning modell 1) 
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 T Signifikans 

Oberoende variabler 5 st.   

Stressindex 1 0,023 0,981 

Stressindex 2 3,662 0,000 

Stressindex 3 2,448 0,015 

Stressindex 4 0,420 0,675 

Stressindex 5 – 0,673 0,502 

Bakgrundsvariabler 7 st.   

Omsättning 0,743 0,458 

Kön 1,498 0,136 

Fd. Big 4 0,126 0,900 

Antal år som revisor 0,757 0,450 

Antal på kontoret 1,060 0,290 

Antal på byrån – 0,899 0,370 

Antal revisionsuppdrag – 0,919 0,359 

   

Tabell 13(Regressionsmodell 1) 

Som vi kan se i tabellen ovan kunde vi inte se något signifikant samband mellan 

kvalitetshotande beteende och att revisorerna upplever ständiga förändringar och krav 

på anpassning(stressindex 1).Vår studie visar med andra ord att denna typ av stresskälla 

inte har något samband med att revisorerna agerar kvalitetshotande.  

I vårt nästa stressindex hittar vi ett tydligt signifikant samband mellan kvalitetshotande 

beteende och tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man 

önskar(stressindex 2).Resultatet är detsamma som tidigare studier av exempelvis Pierce 

och Sweeney (2004, s. 432) och Otley och Pierce (1996, s. 35) som också visade på ett 

signifikant samband mellan dessa variabler. Resultatet kan alltså tolkas så att om 

revisorerna känner en hög tidsbrist innebär det också att det kvalitetshotande beteendet 

ökar. Detta resultat var inte något som förvånade oss med tanke på att det är enkelt att 

själv relatera till situationen då man känt av en tidspress och detta har gjort att man 

ibland försöker hitta genvägar för att hinna färdigt i tid. Ett sådant beteende kan 

naturligtvis inte vara positivt för revisionskvalitén. 

Mellan kvalitetshotande beteende och oklara arbetsuppgifter (stressindex 3) hittade vi 

ett signifikant samband. Det kan alltså tolkas som att ju mer oklara arbetsuppgifter 

revisorn har desto mer ökar det kvalitetshotande beteendet. Detta samband tycker vi är 

logiskt för om en revisor exempelvis inte vet alla rutiner vid revisonen vid ett speciellt 

uppdrag bör det därmed bli ett ökat kvalitetshotande beteende. 

Vi hittade inget signifikant samband mellan kvalitetshotande beteende och brist på 

uppskattning av utfört arbete(stressindex 4). Det innebär att vår studie visar att denna 

källa till stress inte påverkar det kvalitetshotande beteendet.   

I den sista av våra fem stressindex som handlar om små möjligheter att kunna påverka i 

arbetets uppläggning fann vi inte heller något samband med kvalitetshotande 

beteende.Modellen kan inte heller visa något signifikant samband mellan 

bakgrundsvariablerna och kvalitetshotande beteende. 
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6.6.1 Regressionsresultat KHB, kompetens och bakgrundsvariablerna 

Modell 2:Här nedan visar vi det samband som vi upptäckt mellan kvalitetshotande 

beteende som den beroende variabeln och de olika kompetensfaktorerna som oberoende 

variabler, samt bakgrundsvariablerna. Totalt använde vi oss av 8 kompetensfrågor och 7 

bakgrundsvariabler. Modellen visade på att endast en variabel hade ett signifikant 

samband med kvalitetshotande beteende, vilket kan ses i tabell 16. Det visar sig alltså 

att det finns ett signifikant samband mellan kvalitetshotande beteende och revisorer som 

tycker att det är påfrestande att bli granskad av FAR/RN. Sambandet är negativt och 

innebär attju mer påfrestande revisorerna tycker att det är att bli granskade av FAR/RN 

desto lägre blir det kvalitetshotande beteendet och det innebär alltså något positivt för 

kvalitén.En möjlig förklaring till detta beteende kan vara att revisorerna som upplever 

det påfrestade att bli granskade också anstränger sig lite extra just för att inte riskera att 

bli föremål för disciplinära utredningar av FAR/RN. Vi kan inte heller i denna modell se 

att någon av de bakgrundsvariabler som vi har med i modellen visar något signifikant 

samband med kvalitetshotande beteende. Modellen visar att variationen i den beroende 

variabeln Kvalitetshotande beteendekan förklaras till 13 procent av de oberoende 

variablerna. Modellen har en signifikansnivå på 0,024 vilket visar att den är signifikant. 

Antalet observationer är N=210. 

Model R
2 

Signifikans N
 

2 0,130 0,024 210 

Tabell 14 (Sammanfattning modell 2) 

 

Variabelförkortning Fullständigt variabelnamn 

K1 Mina klienter tillhör till stor del en och samma bransch. 

K2  Större trygghet i arbetet när klienterna tillhör samma bransch. 

K3 Tillräcklig kunskap för att revidera flera olika branscher. 

K4 Påfrestande att bli granskad av FAR/RN 

K5 Ungefärligt antal timmar i fortlöpande utbildning. 

K6 Ungefärligt antal deltagande i olika utbildningsevent. 

K7 Tillräckligt utbildad inom revisionsområdet 

K8 Tackar ibland nej till uppdrag pga. fel kompetens. 

Tabell 15 (Variabelförklaring modell 2) 

 

 T Signifikans 

Oberoende variabler 8 st.   

K1 0,389 0,698 

K2 – 1,840 0,067 

K3 1,852 0,066 

K4 – 2,058 0,041 

K5 – 0,184 0,854 

K6 1,405 0,162 

K7 1,027 0,306 

K8 0,699 0,486 

Bakgrundsvariabler 7 st.   

Omsättning 0,331 0,741 
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Kön 1,447 0,150 

Fd. Big 4 – 0,184 0,854 

Antal år som revisor 0,598 0,550 

Antal på kontoret 0,890 0,375 

Antal på byrån – 0,731 0,466 

Antal revisionsuppdrag – 1,380 0,169 

Tabell 16 (Regressionsmodell 2) 

6.6.2 Regressionsresultat KHB, stress, kompetens och bakgrundsvariablerna 

Modell 3: I vår avslutande regressionsmodell har vi återigen använt kvalitetshotande 

beteende som beroende variabel och inkluderat samtliga variabler inom stress, 

kompetens och bakgrundsvariabler för att se om det går att utläsa några samband. Den 

kompletta regressionsmodellen finns att beskåda som Bilaga 6i slutet av detta arbete. 

Modellen visar att variationen i den beroende variabeln Kvalitetshotande beteendekan 

förklaras till 21 % av de oberoende variablerna. Modellen har en signifikansnivå på 

0,001 vilket visar att den är signifikant. Antalet observationer är N=210. 

Model R
2 

Signifikans N
 

3 0,210 0,001 210 

Tabell 17 (Sammanfattning modell 3) 

 T Signifikans 

Oberoende variabler 13 st.   

Stressindex 1 – 0,393 0,695 

Stressindex 2 3,522 0,001 

Stressindex 3 1,416 0,158 

Stressindex 4 0,377 0,707 

Stressindex 5 – 0,806 0,421 

K1 0,162 0,872 

K2 – 0,819 0,414 

K3 1,585 0,115 

K4 – 1,427 0,155 

K5 0,375 0,708 

K6 1,976 0,050 

K7 – 0,781 0,436 

K8 0,608 0,544 

Bakgrundsvariabler 7 st.   

Omsättning 0,390 0,697 

Kön 1,342 0,181 

Fd. Big 4 – 0,226 0,822 

Antal år som revisor 0,424 0,672 

Antal på kontoret 0,989 0,324 

Antal på byrån – 0,845 0,399 

Antal revisionsuppdrag – 0,992 0,322 

Tabell 18 (Regressionsmodell 3) 

Här ovan visar vi en sammanställning av regressionsmodell 3. Variabeln Tidsbrist att 

inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat har det tydligaste 

sambandet med kvalitetshotande beteende. Jämfört med modell 1 kan vi se att 

signifikansnivån ökat en aning från 0,000 till 0,001 då vi inkluderade övriga variabler 
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inom kompetens. Resultatet tolkas alltså som att ju mer tidsbrist revisorerna upplever, 

desto högre blir det kvalitetshotande beteendet vilket är negativt ur 

kvalitetssynpunkt.Det andra sambandet vi upptäckte var desto mer förvånande. Även 

om inte sambandet är så tydligt ligger det ändå precis på gränsen på 0,05 nivån och 

innebär då att det finns ett statistiskt samband mellan antalet deltagande i olika 

utbildningsevent och kvalitetshotande beteende. Det innebär att ju fler utbildningsevent 

revisorerna deltar i desto mer ökar det kvalitetshotande beteendet. För oss som författare 

ter sig detta väldigt märkligt och vi har funderat länge över vad orsaken till detta skulle 

kunna vara. En möjlig orsak skulle kunna vara att revisorerna som är mer utbildade 

bättre känner till problemen i själva revisionsarbetet vilket gör att de svarat mera 

realistiskt på våra enkätfrågor än övriga som inte lika frekvent deltar i utbildningar. Vi 

ser ingen annan bättre förklaring än ovan och inser att även slumpen kan inverka på 

detta samband. Vi kan inte heller i denna modell se att någon av de bakgrundsvariabler 

som vi har med i modellen visar något signifikant samband med kvalitetshotande 

beteende. 

6.7 Övergripande analys 

Vi vill med detta avsnitt försöka göra en lite mer övergripande analys av våra resultat av 

studien. Som vi beskrivit tidigare i avsnitt 4.3 har vi valt att slå samman de olika 

påståendena om stress till ett fem stycken stressindex. Varje stressindex består av två 

eller tre påståenden som liknar varandra och därför passar bra att slås ihop till index. 

Anledningen att vi inte haft samma upplägg bland våra kompetensvariabler är att vi inte 

fått tillräckligt bra värden för att motivera en sådan lösning (se avsnitt 5.3).  

Vår studie skiljer sig en del från andra liknande studier då vi använt oss av delar från 

flera olika tidigare studier. Det gör att vi inte kan göra jämförelser med tidigare studier 

utan enbart visa på likheter på vissa utvalda delar där vi studerat samma sak. Som vi 

nämnt tidigare när det gäller stressfaktorerna hittar vi tydliga likheter mellan det 

kvalitetshotande beteendet och tidsbrist. Detta tydliga samband har även studier av 

Pierce och Sweeney (2004, s. 432) och Otley och Pierce (1996, s. 35) med flera funnit. 

Detta samband visade sig vara det absolut tydligaste i våra tre regressionsmodeller. Vi 

anser att resultatet i sig inte är särskilt anmärkningsvärt eller förvånande då vi själva kan 

förstå och relatera till situationer då vi känt att brist på tid kan göra det mer frestande att 

försöka hitta genvägar som i förlängningen skulle kunna påverka kvalitén negativt. Det 

som däremot gjorde oss lite förvånade var att en majoritet av revisorerna inte själva 

upplevde någon större svårighet att hinna slutföra sina arbetsuppgifter inom den tidsram 

som fanns samt att de inte skulle föredra längre tidsramar för sina arbetsuppgifter. Vi 

hade på förhand fått uppfattningen att just tidsbrist var något som revisorerna skulle 

kunna uppleva som negativt. Skälet till det är att vi idag ofta hör talas om att det 

generellt är stressigt på många arbetsplatser och speciellt i revisionsbranschen där stora 

krav ställs på kompetensen och revisorerna kan även uppleva ett extra stort ansvar. 

Detta sammantaget bör enligt oss rimligen kunna påverka revisorernas syn på tidsbrist, 

men enligt vår studie är så alltså inte fallet.  

Sammantaget är vi även lite förvånade över att vi inte hittade några fler samband mellan 

de övriga stressindex då vi i vår mest kompletta regressionsmodell nr 3 använt oss av 

samtliga oberoende variabler inom stress och kompetens. Exempelvis stressindex 1 som 

består av de två påståendena ”Jag upplever att det ständigt är många regelförändringar 

inom revisionsbranschen” och ”Jag upplever det svårt att hinna uppdatera mig med 

nya regler och krav inom branschen” anser vi borde kunna påverka det kvalitetshotande 

beteendet. Detta eftersom alla nya och mer omfattande regler bör kunna innebära att 
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revisorn pga. okunskap riskerar att missa viktiga steg/processer som innefattar ett 

kvalitetshotande beteende. Av de revisorer som besvarat vår enkät har en majoritet 

svarat att de ständigt upplever många regelförändringar inom revisionsbranschen, men 

de flesta anser trots allt att de hinner uppdatera sig med de nya reglerna som kommer 

inom yrket. Detta talar emot vår öppna fråga i problemdiskussion i samband med att vi 

klargjorde Schmidts åsikter om att många av de nya reglerna innebär mer problem än 

nytta i det svenska arbetsklimatet. 

De revisorer som besvarat vår enkät har ansett att de till stor del får vara med och 

påverka arbetets uppläggning. Vi tolkar därmed detta som att stressindex 5 som 

behandlar denna fråga, inte upplevs som en hög stressfaktor bland revisorerna. Att 

revisorerna tycks kunna påverka arbetets uppläggning i sådan stor utsträckning anser vi 

vara bra. Dock har vi förstått att det finns väldigt tydliga regler och förordningar som 

revisorerna måste hålla sig inom. Det kan vara så att revisorerna tolkat frågan utifrån 

hur bra de anser sig kunna påverka arbetsdagens uppläggning d.v.s. mer vilka tider de 

ska vara ute hos klienterna, hur många timmar osv. 

Resultaten av studien visar även att vi inte finner stöd till att de mindre 

revisionsbyråerna har några tendenser till industri expertis. Tidigare forskning inom 

revisionsområdet visar att detta är vanligt inom stora revisionsbolag. Exempel på studier 

inom detta område är (Francis, 2004, s. 354). En trolig orsak till att de mindre 

revisionsbolagen inte är experter på vissa områden är helt enkelt att de saknar de stora 

resurser som krävs jämfört med Big 4-byråerna som har många anställda och många fler 

revisionsuppdrag. De mindre byråerna tar sig an betydligt mindre komplexa klienter 

vilket gör att variationen av branscher blir större. De mindre byråerna skulle 

förmodligen inte klara sig ekonomiskt om de enbart satsade på klienter som tillhörde en 

och samma bransch. 

Som vi nämnde i teorikapitlet (3.2.3) är det otroligt viktigt med den fortlöpande 

utbildningen dels för att bibehålla kunskapen samt att lära sig nya regler och 

förhållningssätt. Kraven från FAR och RN är att denna utbildning i snitt skall vara minst 

40 timmar per år för att revisorerna inte skall förlora deras titel. Vår studie visar på att 

en väldigt stor del av våra respondenter lever upp till de krav som ställs och även mer 

därtill. Dock så är det ca 7,1 % som definitivt inte lever upp till kraven vilket vi tycker 

är förvånansvärt hög siffra då det står så mycket på spel. Om resultatet generaliseras på 

hela populationen på 1278 stycken revisorer så indikerar detta på att cirka 91 av dessa 

bör förlora deras titel som påskrivande revisor enligt FAR och RN:s krav. Vi antar att 

kravet på 40 timmar är grundat i något som visar på att detta krävs för att kunna leverera 

tillräckligt god kvalité i yrket. Våra resultat antyder därför att det finns cirka 91 stycken 

i denna population som kanske inte tillhandahåller tillräckligt bra kvalité på grund av att 

de inte spenderar nog med tid på fortlöpande utbildning. 

Vidare när vi analyserar regressionsmodell 3 finner vi endast ett signifikant samband 

mellan kvalitetshotande beteende och kompetensvariablerna. Som vi nämnt tidigare i 

avsnitt 6.6.2 finner vi ett för oss märkligt samband mellan K6 ”ungefärligt antal 

deltagande i olika utbildningsevent” och kvalitetshotande beteende. Vad detta samband 

kan bero på anser vi vara väldigt svårt att svara på. En möjlig orsak skulle kunna vara 

att revisorerna som är mer utbildade bättre känner till problemen i själva 

revisionsarbetet vilket gör att de svarat mera realistiskt på våra enkätfrågor än övriga 

som inte lika frekvent deltar i utbildningar. Vi har också haft diskussioner om att de 

som ofta deltar i utbildningsevent på grund av detta känner att de inte riktigt hinner 
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lägga all den tid de skulle vilja på själva revisionsuppdragen, vilket innebär att 

tidsbristen blir mer uppenbar och det kvalitetshotande beteendet skulle i så fall kunna 

öka. Andra möjliga orsaker till att vi inte hittar samband med kompetensfaktorerna är 

svårigheterna med att finna riktigt bra mått för att granska svaren. En ytterligare orsak 

kan vara respondenternas trygghet i att svara sanningsenligt på enkätens frågor, trots vår 

tydlighet med anonymitet. 

Vi tror att denna studie skulle kunna vara intressant för flera parter framförallt 

respondenterna själva och även övriga i den tänkta populationen då de kan jämföra sig 

själva med övriga kollegor i branschen. Detta har vi också fått konstaterat genom att 

nästan 20 % av respondenterna har skrivit upp sig att de vill ta del av studien när den är 

färdigskriven. Enligt oss finns det en möjlighet att dessa resultat eventuellt skulle kunna 

påverka dessa intressenter på så sätt att de ändrar sitt beteende. Kanske att de tidigare 

känt att det vore svårt tidsmässigt att ta på sig fler revisionsuppdrag än vad de har för 

tillfället. Men om de nu ser att vissa av deras konkurrenter har bra mycket fler uppdrag 

än de själva kanske de är beredd på att testa lite fler. Och ifall de till exempel ser att 

deras konkurrenter lägger i snitt 10 timmar mer på fortlöpande utbildning än vad de 

själva gör är de kanske beredd på att utöka detta för deras egen del. Sammantaget 

kanske resultaten kan ge revisorerna en möjlighet att själva bli informerade om vilka 

faktorer som påverkar det kvalitetshotande beteendet. Detta bör i bästa fall kunna 

innebära att revisionskvalitén bland revisorer i mindre revisionsbyråer kan komma att 

öka då de blivit mer medvetna om var de största riskerna finns. 

Vi tror och hoppas att vår studie har kunnat bidra med att ni som läsare fått en bättre 

bild av de mindre revisionsbyråerna samt över vilka faktorer som kan påverka det 

kvalitetshotande beteendet som i förlängningen även kan påverka revisionskvalitén 

negativt. 

  



 
 

52 
 

Detta kapitel avslutar vår uppsats och ska fungera som en sammanställning avde 

tydligaste samband som vi hittat. Vi börjar kapitlet med att visa hur vår 

problemformulering blivit besvarad och på vilket sätt syftet är uppfyllt. Avslutningsvis 

kommeren kortare slutsats ochförslag till vidare forskning. 

7.1 Besvarat problem och uppfyllt syfte 

Som en slutsummering av denna uppsats ska vi nu presentera och visa om vår 

problemformulering blivit besvarad samt om studiens syfte blivit uppfyllt.  

Problemformuleringen i inledningen löd: Hur upplever revisorer i mindre 

revisionsbolag stress och vikten av kompetens och påverkar det kvalitén i deras arbete? 

Studiens syfte var att undersöka om de individuella faktorerna stress och kompetens 

påverkar kvalitén på utfört arbete i mindre revisionsbolag. Med hjälp av analyser och 

kartläggning av dessa faktorer har vi fått en ökad förståelse för hur revisorer på de 

mindre revisionsbolagen upplever arbetssituationen ochhur detta i förlängningen 

påverkar revisionskvalitén. 

Studiens samlade resultat av de analyser som gjorts visar att: 

 Stressfaktorerna:I vår första regressionsmodell (modell 1) fann vi ett positivt 

signifikant samband mellan Kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte 

hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskar. Även oklara 

arbetsuppgifter visade på ett positivt signifikant samband med Kvalitetshotande 

beteende.  

 Kompetensfaktorerna:I regressionsmodell 2 visade det sig finnas ett negativt 

samband mellan Kvalitetshotande beteende och variabeln Påfrestande att bli 

granskad av FAR/RN. 

 Den tredje regressionsmodellen, där samtliga oberoende variabler samt 

bakgrundsvariablerna ingår, visar ett positivt signifikant samband mellan 

Kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte hinna slutföra 

arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat. Vi upptäckte även ett mer 

svårförklarat samband mellan Antalet deltagande i olika utbildningsevent och 

Kvalitetshotande beteende.  

Sammantaget visar detta att vi fått en hel del svar på vår problemformulering. Vi anser 

oss ha fått en bra uppfattning om hur revisorerna i de mindre byråerna ser på faktorerna 

stress och kompetens. Med hjälp av våra regressionsmodeller har vi även kunnat hitta 

intressanta samband mellan dessa faktorer och det kvalitetshotande beteendet. Det 

tydligaste sambandet är att revisorernas tidbrist kan vara en källa till att 

revisionskvalitén inte håller lika hög nivå som den annars hade gjort. I och med detta 

anser vi att vårt syfte med studien också blivit uppfyllt genom att vi fått en ökad 

förståelse för hur den enskilda revisorn upplever sin arbetssituation och om det finns 

faktorer som tillsammans eller enskilt gör att revisorn kan agera på ett sätt som 

missgynnar revisionskvalitén. 

Kapitel 7 - Slutdiskussion 



 
 

53 
 

7.2 Slutsatser 

En av anledningarnatill att vi gjorde denna studie var, som vi tidigare nämnt, att vi vill 

försöka få ett större fokus till de mindre revisionsbolagen då vi tycker att det generellt 

sett fokuseras mest på Big 4-byråerna i massmedia och andra vetenskapliga studier. 

Tittar man på den totala årsomsättingen som de största revisionsbolagen har är det utan 

tvekan så att de innehar en dominerande ställning i Sverige. Dock arbetar 51,8 % av 

landets revisorer i andra bolag än Big 4 (Revisorsnämnden, 2012c) och därför finner vi 

det intressant och spännande att titta närmare på den gruppen av revisorer.  När vi 

skickade ut vår enkät hade vi inkluderat en fråga till revisorerna där vi undrade om de 

var intresserade av att få ta del av resultatet av vår studie. Glädjande för vår del visade 

det sig att cirka 20 % av respondenterna angett detta vilket bör innebära att vi kan dra 

slutsatsen att även många revisorer finner vår studie intressant. 

De tydligaste sambanden vi sett i vår studie handlar om att revisorernas upplevda 

tidsbrist kan påverka det kvalitetshotande beteendet.  Dock visar vår studie att 

majoriteten av revisorerna inte upplever att tidsbristen är något problem för dem och att 

de inte skulle behöva större tidsramar för att hinna färdigställa sitt arbete.Detta var 

något som vi som författare till studien blev lite förvånade över eftersom vi fått känslan 

av att revisorer har ett väldigt pressat tidsschema. En möjlig förklaring till att 

revisorerna inte känner att tidsbristen är något större problem skulle kunna vara att de 

har stor hjälp av revisionsassistenter som gör en stor del av det kanske mer tidskrävande 

arbetet. 

Generellt visar våra resultat av studien att revisorerna inte upplever de stressvariabler vi 

valt att titta på som speciellt stressande. Resultaten är dock högst personliga vilket vi 

kan se genom att vi har en stor variation i svaren. Detta innebär att det är mycket 

individuellt vad varje revisor upplever stressigt vilket också känns som en logisk 

slutsats.I de mindre revisionsbolagen är det vanligare med en bred kompetens eftersom 

de har klienter i många olika branscher. En annan slutsats vi kan dra är att en väldigt 

stor del av revisorerna utbildar sig mer än väl för att bibehålla rätt kompetens. Ett annat 

gott tecken för revisionskvaliten, som helhet, är att revisorerna är beredda att tacka nej 

till de revisonsuppdrag där de känner att deras kompetens inte räcker till. Detta tyder på 

en god självinsikt och ett högt ansvarstagande. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Med denna studie som grund anser vi att det vore intressant att göra en ännu djupare 

undersökning bland landets mindre revisionsbyråer genom att förutom en kvantitativ 

undersökning även göra en kvalitativ undersökning. Detta skulle kunna göras genom 

intervju med revisorerna och förhoppningsvis kunna ge, en djupare förståelse för hur 

revisorerna upplever exempelvis stressfaktorerna, som vi i denna studie funnit har 

tydliga samband med kvalitetshotande beteende. 

Något vi också tycker vore intressant vidareforskning är mera fokus på enmansbyråerna 

som i vår uppsats utgjorde 23,8 % av de totalt 210 respondenter som ingick i studien. 

Den ständigt aktuella frågan kring revisorers oberoende skulle kanske kunna studeras på 

ett bättre sätt genom att göra intervjuer med revisorerna,försöka få mer personliga 

möten där revisorn har lättare att öppna sig även för lite känsligare frågor. Vi är dock 

medvetna om att just oberoendefrågorna är svåra att göra mätbara. 
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Könsfrågan känns även den intressant att forska vidare i. Kan det vara skillnader i hur 

män respektive kvinnor upplever tidspressen i arbetet, eller är den frågan verkligen helt 

könsneutral? 

I vår undersökning visade resultaten att revisorerna inte såg något större problem med 

tidspressen i arbetet. En intressant studie inom detta område vore att göra en 

undersökning som fokuserade på revisorsassistenternas arbetssituation. Upplever dessa 

tidspressen som mer påfrestande än revisorerna? 
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Bilaga 1: Enkätens framsida 

Den utskrivna enkäten följer här nedan.  

Hej! 

Vi läser sista året på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och skriver nu vårt 

examensarbete med fokus på mindre revisionsbyråer. Vi vill fördjupa oss i Er 

arbetssituation och vill i vår studie belysa arbetsklimatet när det gäller kompetens och 

stress, samt om detta kan påverka arbetet. 

Vi är väldigt tacksamma om Ni kan undvara ca.5 minuter till att svara på våra frågor. 

Era åsikter är oerhört värdefulla för oss och vår studie. Tack på förhand. 

Svaren behandlas helt anonymt och det kommer inte ske någon koppling till vare sig 

namn eller revisionsbyrå. 

Vänligen 

Jonas Anundsson (jonas.anundsson@hotmail.com) och Jonas Nilsson 

(j.e.nilsson87@gmail.com) 
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Bilaga 2: Enkäten i sin helhet 

*Obligatorisk 

Kön * 

  Kvinna 

  Man 

Antal år som påskrivande revisor? * 

Hela årtal 

 

Antal revisionsuppdrag per år som påskrivande revisor. * 

 

Antal personer på kontoret? * 

 

Antal personer på byrån? * 

 

Ungefärlig omsättning föregående räkenskapsår * 

För byrån, miljoner kr 

  0-5 

  6-11 

  12-17 

  18 eller mer 

Skatta hur stor del (procent) av företagets totala omsättning som er största kund 

utgör. * 

  0-10 

  11-20 

  21-30 

  31-40 

  41 eller mer 
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Har du tidigare arbetat för någon av de stora revisionsbyråerna (Big 4)? * 

  Ja 

  Nej 

 

____________________________________________________________ 

 

Här nedan kommer ett antal påståenden. Uppskatta hur pass väl detta stämmer in på dig. 

Jag har godtagit en klients svaga förklaring på underlaget till revisionen. * 

  1 Aldrig skett 

  2 Sker någon gång per år 

  3 Sker någon gång i kvartalet 

  4 Sker någon gång i månaden 

  5 Sker någon gång i veckan 

Jag har egentligen gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som 

kan anses som normalt. * 

  1 Aldrig skett 

  2 Sker någon gång per år 

  3 Sker någon gång i kvartalet 

  4 Sker någon gång i månaden 

  5 Sker någon gång i veckan 

Det har hänt att jag har avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt på ett 

felaktigt sätt. * 

  1 Aldrig skett 

  2 Sker någon gång per år 

  3 Sker någon gång i kvartalet 

  4 Sker någon gång i månaden 

  5 Sker någon gång i veckan 

Jag har en tendens att välja att granska mera ”lättgranskade” delar av klientens 

material, istället för delar som är mera komplexa trots att jag vet att jag måste 

granska båda delar. * 

  1 Aldrig skett 

  2 Sker någon gång per år 

  3 Sker någon gång i kvartalet 
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  4 Sker någon gång i månaden 

  5 Sker någon gång i veckan 

Jag har större tillit till mina kunder än jag egentligen borde. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4  

  5 Instämmer helt 

Det har hänt att jag avslutat ett steg i revisionsprocessen enligt de lagar och regler 

som finns trots att mer tid egentligen borde ha lagts ned. * 

  1 Aldrig skett 

  2 Sker någon gång per år 

  3 Sker någon gång i kvartalet 

  4 Sker någon gång i månaden 

  5 Sker någon gång i veckan 

Jag fullföljer alltid samtliga steg i revisionsprocessen utan att hoppa över något 

steg. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

_____________________________________________________________ 

Här nedan kommer ett antal påståenden. Uppskatta hur pass väl detta stämmer in på dig. 

Jag upplever att det ständigt är många regelförändringar inom 

revisionsbranschen. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 
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Jag upplever det svårt att hinna uppdatera mig med nya regler och krav inom 

branschen. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag upplever svårigheter att hinna slutföra mina arbetsuppgifter inom de 

tidsramar som finns. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag skulle föredra längre tidsramar för mina arbetsuppgifter. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag förstår alltid mina arbetsuppgifter fullt ut. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag anser mig ha bra och tydlig dialog med kunden om vad som ska göras. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 
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Jag får ofta beröm av klienter för utfört arbete. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag får ofta beröm av kollegor för utfört arbete. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag anser att det är viktigt att både kunna ge och få beröm för utfört arbete. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag känner mig delaktig i hur arbetet med en revision är upplagt. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag kan påverka hur arbetet är upplagt. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

____________________________________________________________ 
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Här nedan kommer ett antal påståenden. Uppskatta hur pass väl detta stämmer in på dig. 

Ungefärligt antal timmar/år investerar du i fortlöpande utbildning. * 

  0-25 

  26-50 

  51-75 

  76-100 

  101 eller mer 

Ungefärligt antal deltagande per år i olika utbildningsevent (interna och externa), 

t.ex. Branschdagar, seminarier osv.* 

  1-3 st 

  4-6 st 

  7-9 st 

  10-12 st 

  13 eller fler 

Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om revision i flera olika branscher. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Mina klienter tillhör till stor del en och samma bransch. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2  

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag upplever större trygghet i mitt arbete när klienterna tillhör en av de branscher 

jag jobbar mest mot. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 
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  5 Instämmer helt 

Jag anser att jag är tillräckligt utbildad inom revisionsområdet för att utföra ett 

fullgott arbete. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Ibland tackar jag nej till uppdrag pga. att jag inte innehar rätt kompetens att 

revidera företaget i fråga. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 

Jag upplever det som påfrestande att bli granskad av FAR/RN. * 

  1 Instämmer inte alls 

  2 

  3 

  4 

  5 Instämmer helt 
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Bilaga 3: Enkätens svarsutfall 

Sammanställning av svaren på samtliga frågor i enkäten följer här nedan. 

Kön 

 

 

Antal år som påskrivande revisor. 

 
 

  

 Antal Procent 

Kvinna 75 31 % 

Man 164 69 % 
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Antal revisionsuppdrag per år som påskrivande revisor. 

 
 

 

Antal personer på kontoret. 
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Antal personer på byrån. 

 
 

 

Ungefärlig omsättning föregående räkenskapsår 

 

 

Skatta hur stor del (procent) av företagets totala omsättning som er största kund 

utgör. 

 

 

 

 Antal Procent 

0-5 122 51 % 

6-11 62 26 % 

12-17 27 11 % 

18 eller mer 29 12 % 

 Antal Procent 

0-10 218 91 % 

11-20 13 5 % 

21-30 7 3 % 

31-40 0 0 % 

41 eller mer 1 0 % 
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Har du tidigare arbetat för någon av de stora revisionsbyråerna (Big 4)? 

 

 

Jag har godtagit en klients svaga förklaring på underlaget till revisionen. 

 

 

Jag har egentligen gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som 

kan anses som normalt. 

 

 Antal Procent 

Ja 119 50 % 

Nej 120 50 % 

 Antal Procent 

1. Aldrig skett 94 39 % 

2 Sker någon gång per år 135 56 % 

3 Sker någon gång i kvartalet 8 3 % 

4 Sker någon gång i månaden 2 1 % 

5 Sker någon gång i veckan 0 0 % 

 Antal Procent 

1. Aldrig skett 113 47 % 

2 Sker någon gång per år 118 49 % 

3 Sker någon gång i kvartalet 6 3 % 

4 Sker någon gång i månaden 2 1 % 
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Det har hänt att jag har avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt på ett 

felaktigt sätt. 

 

 

Jag har en tendens att välja att granska mera ”lättgranskade” delar av klientens 

material, istället för delar som är mera komplexa trots att jag vet att jag måste 

granska båda delar. 

 

 

 

 

 

5 Sker någon gång i veckan 0 0 % 

 Antal Procent 

1. Aldrig skett 90 38 % 

2 Sker någon gång per år 130 54 % 

3 Sker någon gång i kvartalet 17 7 % 

4 Sker någon gång i månaden 2 1 % 

5 Sker någon gång i veckan 0 0 % 

 Antal Procent 

1. Aldrig skett 170 71 % 

2 Sker någon gång per år 63 26 % 

3 Sker någon gång i kvartalet 5 2 % 

4 Sker någon gång i månaden 1 0 % 

5 Sker någon gång i veckan 0 0 % 
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Jag har större tillit till mina kunder än jag egentligen borde. 

 

 

 

Det har hänt att jag avslutat ett steg i revisionsprocessen enligt de lagar och regler 

som finns trots att mer tid egentligen borde ha lagts ned. 

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 101 42 % 

2  88 37 % 

3  39 16 % 

4  9 4 % 

5 Instämmer helt 2 1  % 

 Antal Procent 

1. Aldrig skett 87 36 % 

2 Sker någon gång per år 130 54 % 

3 Sker någon gång i kvartalet 19 8 % 

4 Sker någon gång i månaden 3 1 % 

5 Sker någon gång i veckan 0 0 % 
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Jag fullföljer alltid samtliga steg i revisionsprocessen utan att hoppa över något 

steg. 

 

 

 

Jag upplever att det ständigt är många regelförändringar inom 

revisionsbranschen. 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 19 8 % 

2  45 19 % 

3  27 11 % 

4  88 37 % 

5 Instämmer helt 60 25 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 8 3 % 

2  26 11 % 

3  59 25 % 

4  72 30 % 

5 Instämmer helt 74 31 % 
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Jag upplever det svårt att hinna uppdatera mig med nya regler och krav inom 

branschen. 

 

 

 

Jag upplever svårigheter att hinna slutföra mina arbetsuppgifter inom de 

tidsramar som finns. 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 21 9 % 

2  74 31 % 

3  91 38 % 

4  40 17 % 

5 Instämmer helt 13 5 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 49 21 % 

2  73 31 % 

3  75 31 % 

4  30 13 % 

5 Instämmer helt 12 5 % 
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Jag skulle föredra längre tidsramar för mina arbetsuppgifter. 

 

 

 

Jag förstår alltid mina arbetsuppgifter fullt ut. 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 50 21 % 

2  60 35 % 

3  73 31 % 

4  35 15 % 

5 Instämmer helt 21 9 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 5 2 % 

2  9 4 % 

3  18 8 % 

4  83 35 % 

5 Instämmer helt 124 52 % 
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Jag anser mig ha bra och tydlig dialog med kunden om vad som ska göras. 

 

 

Jag får ofta beröm av klienter för utfört arbete. 

 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 0 0 % 

2  5 2 % 

3  39 16 % 

4  108 45 % 

5 Instämmer helt 87 36 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 4 2 % 

2  35 15 % 

3  84 35 % 

4  97 41 % 

5 Instämmer helt 19 8 % 
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Jag får ofta beröm av kollegor för utfört arbete. 

 

 

Jag anser att det är viktigt att både kunna ge och få beröm för utfört arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 26 11 % 

2  29 12 % 

3  84 35 % 

4  79 33 % 

5 Instämmer helt 21 9 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 4 2 % 

2  5 2 % 

3  35 15 % 

4  46 19 % 

5 Instämmer helt 149 62 % 
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Jag känner mig delaktig i hur arbetet med en revision är upplagt. 

 

 

 

Jag kan påverka hur arbetet är upplagt. 

 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 1 0 % 

2  4 2 % 

3  14 6 % 

4  41 17 % 

5 Instämmer helt 179 75 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 1 0 % 

2  4 2 % 

3  9 4 % 

4  32 13 % 

5 Instämmer helt 193 81 % 
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Ungefärligt antal timmar/år investerar du i fortlöpande utbildning. 

 

 

 

Ungefärligt antal deltagande per år i olika utbildningsevent (interna och externa), 

t.ex. Branschdagar, seminarier osv. 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

0-25 15 6 % 

26-50 127 53 % 

51-75 63 26 % 

76-100 31 13 % 

101 eller mer 3 1 % 

 Antal Procent 

1-3 st 65 27 % 

4-6 st 114 48 % 

7-9 st 38 16 % 

10-12 st 12 5 % 

13 eller fler 10 4 % 
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Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om revision i flera olika branscher. 

 

 

 

Mina klienter tillhör till stor del en och samma bransch. 

 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 1 0 % 

2  2 1 % 

3  42 18 % 

4  105 44 % 

5 Instämmer helt 89 37 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 148 62 % 

2  53 22 % 

3  28 12 % 

4  9 4 % 

5 Instämmer helt 1 0 % 
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Jag upplever större trygghet i mitt arbete när klienterna tillhör en av de branscher 

jag jobbar mest mot. 

 

 

 

Jag anser att jag är tillräckligt utbildad inom revisionsområdet för att utföra ett 

fullgott arbete. 

 

 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 53 22 % 

2  30 13 % 

3  65 27 % 

4  67 28 % 

5 Instämmer helt 24 10 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 2 1 % 

2  0 0 % 

3  11 5 % 

4  94 39 % 

5 Instämmer helt 132 55 % 
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Ibland tackar jag nej till uppdrag pga. jag inte innehar rätt kompetens att 

revidera företaget i fråga. 

 

 

 

Jag upplever det som påfrestande att bli granskad av FAR/RN. 

 

 

  

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 15 6 % 

2  37 15 % 

3  31 13 % 

4  58 24 % 

5 Instämmer helt 98 41 % 

 Antal Procent 

1. Instämmer inte alls 28 12 % 

2  38 16 % 

3  66 28 % 

4  66 28 % 

5 Instämmer helt 41 17 % 
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Bilaga 4: Modell 1. Regressionsmodell med KHB, stressindex 

och bakgrundsvariablerna. 
 

Stressindex  Variabelnamn 

Ständiga förändringar och krav på 

anpassning 

 SI 1 

Tidsbrist att inte hinna slutföra 

arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man 

önskat 

 SI 2 

Oklara arbetsuppgifter  SI 3 

Brist på uppskattning av utfört arbete  SI 4 

Små möjligheter att kunna påverka i 

arbetets uppläggning 
 SI 5 

   

Ursprungligt variabelnamn  Variabelförkortning 

Ungefärlig omsättning per år  Oms. 

Kön  Kön 

Har du tidigare arbetet för Big 4  Fd. Big 4 

Antal år som påskrivande revisor  År som revisor 

Antal personer på kontoret  Ant. kont. 

Antal personer på byrån  Ant. byr. 

Antal revisionsuppdrag per år  Ant. uppdr. 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,399
a
 ,159 ,107 3,30786 
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a. Predictors: (Constant), SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, 

SI 5, Oms., Kön, Fd. Big 4, År som revisor, 

Ant. kont., Ant. byr., Ant uppdr. 

 

ANOVAa
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

1 Regressio

n 

405,419 12 33,785 3,088 ,001
b
 

Residual 2144,619 196 10,942     

Total 2550,038 208       

a. Dependent Variable: kvalitetshotandebeteende 

b. Predictors: (Constant), Predictors: (Constant), SI 1, SI 

2, SI 3, SI 4, SI 5, Oms., Kön, Fd. Big 4, År som revisor, 

Ant. kont., Ant. byr., Ant uppdr. 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,430 2,548   8,802 ,000 

SI 1 ,003 ,137 ,002 ,023 ,981 

SI 2 ,443 ,121 ,273 3,662 ,000 

SI 3 ,450 ,184 ,181 2,448 ,015 

SI 4 ,049 ,116 ,030 ,420 ,675 

SI 5 -,135 ,201 -,047 -,673 ,502 

Oms. ,351 ,473 ,072 ,743 ,458 

Kön ,786 ,525 ,106 1,498 ,136 

Fd. Big 4 ,060 ,476 ,009 ,126 ,900 

År som revisor ,019 ,025 ,057 ,757 ,450 

Ant.  kont. ,092 ,087 ,138 1,060 ,290 

Ant. byr. -,057 ,063 -,113 -,899 ,370 

Ant. uppdr. -,003 ,004 -,066 -,919 ,359 
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Bilaga 5: Modell 2. Regressionsmodell med KHB, 

kompetensfrågorna och bakgrundsvariablerna. 
 

Kompetensvariabler  Variabelnamn 

Mina klienter tillhör till stor del en och 

samma bransch. 

 K1 

Större trygghet i arbetet när klienterna tillhör 

samma bransch. 

 K2 

Tillräcklig kunskap för att revidera flera olika 

branscher. 

 K3 

Påfrestande att bli granskad av FAR/RN  K4 

Ungefärligt antal timmar i fortlöpande 

utbildning. 
 K5 

Ungefärligt antal deltagande i olika 

utbildningsevent. 
 K6 

Tillräckligt utbildad inom revisionsområdet  K 7 

Tackar ibland nej till uppdrag pga. fel 

kompetens. 

 K 8 

   

Ursprungligt variabelnamn  Variabelförkortning 

Ungefärlig omsättning per år  Oms. 

Kön  Kön 

Har du tidigare arbetet för Big 4  Fd. Big 4 

Antal år som påskrivande revisor  År som revisor 

Antal personer på kontoret  Ant. kont. 

Antal personer på byrån  Ant. byr. 

Antal revisionsuppdrag per år  Ant. uppdr. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,360
a
 ,130 ,062 3,39106 
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a. Predictors: (Constant), K 1, K 2 K 3, K 4, K 5, 

K 6, K 7, K 8, Oms, Kön, Fd. Big 4, År som 

revisor, Ant. kont, Ant. byr, Ant. uppdr. 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 330,670 15 22,045 1,917 ,024

b
 

Residual 2219,368 193 11,499     

Total 2550,038 208       

a. Dependent Variable: kvalitetshotandebeteende 

b. Predictors: (Constant), K 1, K 2 K 3, K 4, K 5, K 6, K 7, K 

8, Oms, Kön, Fd. Big 4, År som revisor, Ant. kont, Ant. byr, 

Ant. uppdr. 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,646 2,643   9,702 ,000 

K 1 ,120 ,309 ,030 ,389 ,698 

K 2 -,400 ,217 -,150 -1,840 ,067 

K 3 ,667 ,360 ,150 1,852 ,066 

K 4 -,396 ,192 -,142 -2,058 ,041 

K 5 -,057 ,307 -,014 -,184 ,854 

K 6 ,365 ,260 ,104 1,405 ,162 

K 7 ,416 ,405 ,081 1,027 ,306 

K 8 ,137 ,196 ,051 ,699 ,486 

Oms ,165 ,498 ,034 ,331 ,741 

Kön ,782 ,540 ,106 1,447 ,150 

Fd. Big 4 -,091 ,496 -,013 -,184 ,854 

År som revisor ,015 ,026 ,047 ,598 ,550 

Ant. kont. ,080 ,090 ,120 ,890 ,375 

Ant. byr. -,048 ,065 -,096 -,731 ,466 

Ant. uppdr. -,005 ,004 -,105 -1,380 ,169 

a. Dependent Variable: kvalitetshotandebeteende 
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Bilaga 6: Modell 3. Regressionsmodell med KHBoch samtliga 

oberoende variabler och bakgrundsvariablerna.  
 

Stressindex  Variabelnamn 

Ständiga förändringar och krav på 

anpassning 

 SI 1 

Tidsbrist att inte hinna slutföra 

arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man 

önskat 

 SI 2 

Oklara arbetsuppgifter  SI 3 

Brist på uppskattning av utfört arbete  SI 4 

Små möjligheter att kunna påverka i 

arbetets uppläggning 
 SI 5 

Kompetensvariabler  Variabelnamn 

Mina klienter tillhör till stor del en och 

samma bransch. 

 K1 

Större trygghet i arbetet när klienterna 

tillhör samma bransch. 

 K2 

Tillräcklig kunskap för att revidera flera 

olika branscher. 

 K3 

Påfrestande att bli granskad av FAR/RN  K4 

Ungefärligt antal timmar i fortlöpande 

utbildning. 
 K5 

Ungefärligt antal deltagande i olika 

utbildningsevent. 
 K6 

Tillräckligt utbildad inom 

revisionsområdet 
 K 7 

Tackar ibland nej till uppdrag pga fel 

kompetens. 
 K 8 

   

Ursprungligt variabelnamn  Variabelförkortning 

Ungefärlig omsättning per år  Oms. 

Kön  Kön 

Har du tidigare arbetet för Big 4  Fd. Big 4 

Antal år som påskrivande revisor  År som revisor 

Antal personer på kontoret  Ant. kont. 

Antal personer på byrån  Ant. byr. 

Antal revisionsuppdrag per år  Ant. uppdr. 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,458
a
 ,210 ,126 3,27351 
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a. Predictors: (Constant), SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, 

SI 5, K 1, K 2, K 3, K 4, K 5, K 6, K 7, K 8, 

Oms, Kön, Fd. Big 4, År som revisor, Ant. 

kont, Ant. byr, Ant. uppdr. 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 535,459 20 26,773 2,498 ,001
b
 

Residual 2014,57

9 

188 10,716     

Total 2550,03

8 

208       

a. Dependent Variable: kvalitetshotandebeteende 

b. Predictors: (Constant), SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, SI 5, K 1, 

K 2, K 3, K 4, K 5, K 6, K 7, K 8, Oms, Kön, Fd. Big 4, 

År som revisor, Ant. kont, Ant. byr, Ant. uppdr. 
 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,495 3,294   6,828 ,000 

SI 1 -,054 ,138 -,028 -,393 ,695 

SI 2 ,435 ,124 ,268 3,522 ,001 

SI 3 ,284 ,200 ,114 1,416 ,158 

SI 4 ,045 ,121 ,028 ,377 ,707 

SI 5 -,165 ,205 -,057 -,806 ,421 

K 1 ,048 ,300 ,012 ,162 ,872 

K 2 -,179 ,218 -,067 -,819 ,414 

K 3 ,572 ,361 ,129 1,585 ,115 

K 4 -,283 ,198 -,102 -1,427 ,155 

K 5 ,153 ,408 ,030 ,375 ,708 

K 6 ,504 ,255 ,144 1,976 ,050 

K 7 -,236 ,302 -,058 -,781 ,436 

K 8 ,118 ,195 ,044 ,608 ,544 

Oms. ,189 ,486 ,039 ,390 ,697 

Kön ,711 ,530 ,096 1,342 ,181 
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Fd. Big 4 -,109 ,482 -,016 -,226 ,822 

År som revisor ,011 ,026 ,033 ,424 ,672 

Ant. kont. ,086 ,087 ,129 ,989 ,324 

Ant. byr. -,054 ,063 -,107 -,845 ,399 

Ant. uppdr. -,004 ,004 -,074 -,992 ,322 

a. Dependent Variable: kvalitetshotandebeteende 

 

Bilaga 7: Multikollinearitet för alla oberoende variabler 

 

  SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 Oms. Kön 

Fd. 

Big 4 

År 

rev. 

Ant. 

kont. 

Ant. 

byr. 

SI 1 Pearson 

Correlation 

1 ,284
**

 -,010 -,095 -,070 -,080 -,043 -,021 -,135 -,008 -,039 

Sig. (2-

tailed) 

  ,000 ,889 ,171 ,313 ,247 ,539 ,763 ,050 ,912 ,570 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

SI 2 Pearson 

Correlation 

,284
**

 1 ,309
**

 ,051 ,176
*
 -,093 ,068 ,007 ,050 -,058 -,040 

Sig. (2-

tailed) 

,000   ,000 ,465 ,011 ,181 ,330 ,924 ,474 ,401 ,566 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

SI 3 Pearson 

Correlation 

-,010 ,309
**

 1 ,247
**

 ,235
**

 ,026 -,103 ,091 ,124 ,057 ,062 

Sig. (2-

tailed) 

,889 ,000   ,000 ,001 ,709 ,138 ,188 ,074 ,415 ,368 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

SI 4 Pearson 

Correlation 

-,095 ,051 ,247
**

 1 ,152
*
 ,228

**
 ,050 ,027 -,136

*
 ,206

**
 ,222

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,171 ,465 ,000   ,028 ,001 ,470 ,702 ,050 ,003 ,001 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

SI 5 Pearson 

Correlation 

-,070 ,176
*
 ,235

**
 ,152

*
 1 -,093 ,036 -,004 ,035 -,063 -,049 

Sig. (2-

tailed) 

,313 ,011 ,001 ,028   ,179 ,599 ,954 ,616 ,362 ,478 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

Oms. Pearson 

Correlation 

-,080 -,093 ,026 ,228
**

 -,093 1 -,093 -,191
**

 -

,268
**

 

,547
**

 ,544
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,247 ,181 ,709 ,001 ,179   ,181 ,006 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Kön Pearson 

Correlation 

-,043 ,068 -,103 ,050 ,036 -,093 1 -,101 -

,211
**

 

-,124 -,109 

Sig. (2-

tailed) 

,539 ,330 ,138 ,470 ,599 ,181   ,145 ,002 ,073 ,116 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 



 
 

91 
 

Fd. 

Big 4 

Pearson 

Correlation 

-,021 ,007 ,091 ,027 -,004 -

,191
**

 

-,101 1 ,164
*
 -,137

*
 -,138

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,763 ,924 ,188 ,702 ,954 ,006 ,145   ,017 ,047 ,047 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

År 

som 

revisor 

Pearson 

Correlation 

-,135 ,050 ,124 -,136
*
 ,035 -

,268
**

 

-

,211
**

 

,164
*
 1 -,170

*
 -

,209
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,050 ,474 ,074 ,050 ,616 ,000 ,002 ,017   ,013 ,002 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

Ant. 

kont. 

Pearson 

Correlation 

-,008 -,058 ,057 ,206
**

 -,063 ,696
**

 -,124 -,137
*
 -,170

*
 1 ,857

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,912 ,401 ,415 ,003 ,362 ,000 ,073 ,047 ,013   ,000 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

Ant. 

byr. 

Pearson 

Correlation 

-,039 -,040 ,062 ,222
**

 -,049 ,677
**

 -,109 -,138
*
 -

,209
**

 

,857
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,570 ,566 ,368 ,001 ,478 ,000 ,116 ,047 ,002 ,000   

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

Ant. 

uppdr. 

Pearson 

Correlation 

-,004 -,081 ,147
*
 ,046 ,029 ,100 -

,274
**

 

,028 ,248
**

 ,144
*
 ,074 

Sig. (2-

tailed) 

,951 ,243 ,033 ,512 ,680 ,149 ,000 ,683 ,000 ,037 ,289 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 1 Pearson 

Correlation 

,024 -,054 -,177
*
 ,007 -,033 -,108 ,108 -,043 -,171

*
 -,157

*
 -

,184
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,729 ,433 ,010 ,923 ,637 ,118 ,120 ,531 ,013 ,023 ,007 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 2 Pearson 

Correlation 

-,081 -

,258
**

 

-

,292
**

 

,086 -,037 ,028 -,008 -,073 -

,238
**

 

-,005 -,035 

Sig. (2-

tailed) 

,241 ,000 ,000 ,215 ,597 ,690 ,912 ,295 ,000 ,945 ,619 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 3 Pearson 

Correlation 

,038 ,084 ,372
**

 ,161
*
 ,039 ,115 -,030 ,139

*
 -,003 ,119 ,129 

Sig. (2-

tailed) 

,588 ,227 ,000 ,020 ,574 ,097 ,667 ,044 ,960 ,086 ,061 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 4 Pearson 

Correlation 

-,092 -,158
*
 -

,248
**

 

,049 -,096 -,053 ,142
*
 -,034 -,103 -,116 -,080 

Sig. (2-

tailed) 

,183 ,022 ,000 ,477 ,165 ,443 ,039 ,622 ,136 ,093 ,251 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 5 Pearson 

Correlation 

-,060 ,038 ,136
*
 ,134 ,101 ,208

**
 -,035 -,161

*
 -,038 ,047 ,053 

Sig. (2-

tailed) 

,389 ,581 ,049 ,053 ,144 ,003 ,610 ,020 ,581 ,499 ,448 



 
 

92 
 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 6 Pearson 

Correlation 

,016 -,073 -,064 ,086 ,000 ,142
*
 ,047 -,077 -,015 -,017 -,030 

Sig. (2-

tailed) 

,822 ,291 ,354 ,217 ,998 ,041 ,494 ,269 ,829 ,805 ,661 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 7 Pearson 

Correlation 

,092 ,194
**

 ,292
**

 ,216
**

 ,189
**

 ,019 -,035 ,091 ,018 ,068 ,068 

Sig. (2-

tailed) 

,184 ,005 ,000 ,002 ,006 ,789 ,616 ,187 ,799 ,324 ,323 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

K 8 Pearson 

Correlation 

-,126 -,057 -,116 ,069 ,153
*
 -,095 -,034 -,022 -,036 -,109 -,111 

Sig. (2-

tailed) 

,068 ,408 ,095 ,318 ,027 ,173 ,627 ,751 ,606 ,117 ,109 

N 210 210 210 210 210 209 210 210 210 210 210 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

Ant. 

uppdr. K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 

           SI 1 Pearson 

Correlation 

-,004 ,024 -,081 ,038 -,092 -,060 ,016 ,092 -,126 

           Sig. (2-

tailed) 

,951 ,729 ,241 ,588 ,183 ,389 ,822 ,184 ,068 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           SI 2 Pearson 

Correlation 

-,081 -,054 -

,258
**

 

,084 -,158
*
 ,038 -,073 ,194

**
 -,057 

           Sig. (2-

tailed) 

,243 ,433 ,000 ,227 ,022 ,581 ,291 ,005 ,408 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           SI 3 Pearson 

Correlation 

,147
*
 -,177

*
 -

,292
**

 

,372
**

 -

,248
**

 

,136
*
 -,064 ,292

**
 -,116 

           Sig. (2-

tailed) 

,033 ,010 ,000 ,000 ,000 ,049 ,354 ,000 ,095 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           SI 4 Pearson 

Correlation 

,046 ,007 ,086 ,161
*
 ,049 ,134 ,086 ,216

**
 ,069 

           Sig. (2-

tailed) 

,512 ,923 ,215 ,020 ,477 ,053 ,217 ,002 ,318 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           SI 5 Pearson 

Correlation 

,029 -,033 -,037 ,039 -,096 ,101 ,000 ,189
**

 ,153
*
 

           Sig. (2-

tailed) 

,680 ,637 ,597 ,574 ,165 ,144 ,998 ,006 ,027 

           



 
 

93 
 

N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           Oms. Pearson 

Correlation 

,100 -,108 ,028 ,115 -,053 ,208
**

 ,142
*
 ,019 -,095 

           Sig. (2-

tailed) 

,149 ,118 ,690 ,097 ,443 ,003 ,041 ,789 ,173 

           N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

           Kön Pearson 

Correlation 

-,274
**

 ,108 -,008 -,030 ,142
*
 -,035 ,047 -,035 -,034 

           Sig. (2-

tailed) 

,000 ,120 ,912 ,667 ,039 ,610 ,494 ,616 ,627 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           Fd. 

Big 4 

Pearson 

Correlation 

,028 -,043 -,073 ,139
*
 -,034 -,161

*
 -,077 ,091 -,022 

           Sig. (2-

tailed) 

,683 ,531 ,295 ,044 ,622 ,020 ,269 ,187 ,751 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           År 

som 

revisor 

Pearson 

Correlation 

,248
**

 -,171
*
 -

,238
**

 

-,003 -,103 -,038 -,015 ,018 -,036 

           Sig. (2-

tailed) 

,000 ,013 ,000 ,960 ,136 ,581 ,829 ,799 ,606 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           Ant. 

kont. 

Pearson 

Correlation 

,144
*
 -,157

*
 -,005 ,119 -,116 ,047 -,017 ,068 -,109 

           Sig. (2-

tailed) 

,037 ,023 ,945 ,086 ,093 ,499 ,805 ,324 ,117 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           Ant. 

byr. 

Pearson 

Correlation 

,074 -

,184
**

 

-,035 ,129 -,080 ,053 -,030 ,068 -,111 

           Sig. (2-

tailed) 

,289 ,007 ,619 ,061 ,251 ,448 ,661 ,323 ,109 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           Ant. 

uppdr. 

Pearson 

Correlation 

1 -

,194
**

 

-,140
*
 ,165

*
 ,023 ,106 ,000 ,210

**
 -,013 

           Sig. (2-

tailed) 

  ,005 ,043 ,017 ,740 ,125 ,998 ,002 ,853 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 1 Pearson 

Correlation 

-,194
**

 1 ,383
**

 -

,324
**

 

,141
*
 -,048 ,023 -,191

**
 ,076 

           Sig. (2-

tailed) 

,005   ,000 ,000 ,041 ,492 ,741 ,005 ,274 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 2 Pearson 

Correlation 

-,140
*
 ,383

**
 1 -

,288
**

 

,197
**

 ,013 -,042 -,216
**

 ,332
**

 

           Sig. (2-

tailed) 

,043 ,000   ,000 ,004 ,848 ,543 ,002 ,000 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 3 Pearson 

Correlation 

,165
*
 -

,324
**

 

-

,288
**

 

1 -,136
*
 ,045 -,045 ,471

**
 -,104 

           Sig. (2- ,017 ,000 ,000   ,049 ,517 ,513 ,000 ,132 

           



 
 

94 
 

tailed) 

N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 4 Pearson 

Correlation 

,023 ,141
*
 ,197

**
 -,136

*
 1 -,014 ,045 -,180

**
 ,120 

           Sig. (2-

tailed) 

,740 ,041 ,004 ,049   ,843 ,520 ,009 ,083 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 5 Pearson 

Correlation 

,106 -,048 ,013 ,045 -,014 1 ,376
**

 ,036 ,085 

           Sig. (2-

tailed) 

,125 ,492 ,848 ,517 ,843   ,000 ,600 ,218 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 6 Pearson 

Correlation 

,000 ,023 -,042 -,045 ,045 ,376
**

 1 -,049 ,044 

           Sig. (2-

tailed) 

,998 ,741 ,543 ,513 ,520 ,000   ,482 ,530 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 7 Pearson 

Correlation 

,210
**

 -

,191
**

 

-

,216
**

 

,471
**

 -

,180
**

 

,036 -,049 1 -,148
*
 

           Sig. (2-

tailed) 

,002 ,005 ,002 ,000 ,009 ,600 ,482   ,032 

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

           K 8 Pearson 

Correlation 

-,013 ,076 ,332
**

 -,104 ,120 ,085 ,044 -,148
*
 1 

           Sig. (2-

tailed) 

,853 ,274 ,000 ,132 ,083 ,218 ,530 ,032   

           N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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