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Sammanfattning 

Revisorn har ett viktigt förtroendeuppdrag i dagens samhälle. Detta eftersom revisorns roll är 

att kvalitetssäkra informationen i de finanisella rapporterna, som samhället erhåller från 

affärsmarknaden. En förutsättning till att revisorn ska kunna bibehålla detta uppdrag är att 

revisionen håller god kvalité, men för att detta ska vara möjligt är det viktigt att revisorn besitter 

de kunskaper som krävs i revisionsprocessen. Tidigare forskning tyder på att revisorns 

kunskapsbas är svårdefinerad, eftersom revisorns yrkesutövning kräver ett flertal kunskaper 

inom olika kunskapsområden. Därför syftar denna forskning till att beskriva och utforska vilka 

kunskaper en revisor har och använder sig av. Genom att tillämpa en positivistisk 

forskningsfilosofi och ett ekletiskt förhållningssätt har en kvantitativ enkätundersökning 

genomförts. Webbenkäten har riktats mot auktoriserade revisorer i Sverige med syftet att 

undersöka den svårdefinerade kunskapsbasen som tillämpas i revisionsprocessens tre faser som 

beskrivs av Broberg (2013). För att testa revisorns kunskapsbas empiriskt har 32 kunskaper och 

förmågor identiferats utifrån tidigare forskning och tillämpats som svarsalterantiv i 

enkätundersökningen, som besvarades av totalt 116 auktoriserade revisorer.  

Resulatet av de genomförda analystesterna visade att de 32 kunskaperna och förmågorna är 

tillämpliga genom hela revisionsprocessen och kan grupperas i totalt elva komponenter. En 

viktig slutsats är att kunskaperna och förmågorna spelar olika roller i respektive revisionsfas, 

eftersom de ger mer eller mindre förklaring till de arbetsuppgifter som revisorn utför i olika 

delar i revisionsprocessen. En ytterligare slutsats är att de identiferade kunskaperna och 

förmågorna enbart omfattar en del av de faktorer som ingår i revisorns kunskapsbas. Genom att 

undersöka vilka andra faktorer som tillämpas av revisorn, kan framtida forskningar erhålla en 

mer övergripande och helhetsbild av revisorns kunskapsbas. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågan har studien bidragit med en förtydligande beskrivning av den svårdefinerade 

kunskapsbasen som revisorn innehar. Forskningen kan även fungera som en riktlinje för de 

kunskaper som nyexaminerade studenter behöver besitta för att leva upp till arbetsmarknadens 

krav, samt hjälpmedel för högskoleinstitut vid utformningen av kursplaner och målsättningar.  

Nyckelord: Revision, kunskap, kunskapsbas, förmåga, revisionsprocessen, komponenter.   

 

 



 

 

Abstract 

The auditor has an important role in the society. The main task within this role is to control if 

the information in companies financial statements, represent a true and fair picture of the audit 

entity. In order to controll this information the auditor must have knowledge about auditing and 

the audit process. Previous research indicates that the auditors’ knowledge base is difficult to 

define, because the audit profession requires expertise in different areas of knowledge. For this 

reason the purpose with this assignment is to decribe and explore the knowledge which are used 

by the auditor in the audit process. By applying a positivistic methodology and an eclectic 

approach, a quantitative questionnaire has been applied. This research is also based on a 

selection of 2899 authorized auditors in Sweden and 116 answers were received from the 

selected respondents. In order to test the auditors’ knowledge base empirically, 32 knowledges 

and abilities from previous researches have been used as options in the survey, which later were 

tested with different analysis methods.   

Results from these anlaysis shows that the identified 32 knowledges and abilities are relevant 

and applicable in different parts of the audit process. These factors were categorized in eleven 

different components based on their explanation abilities in the different phases of the audit 

process. Every factor gave more or less explanation of the duties that the auditor performs in 

different parts of the audit process, where the factors with the highest explanation degree were 

placed in the first component in each audit phase. One conclusion is that the identified factors 

only describe a part of the auditors’ knowledge base, which indicates that the knowledge base 

is wide. Therefore a suggestion for future reaseach is to decribe and examine the undefined 

knowledges, to be able to achieve a more comprehensive and overall picture of the auditors’ 

knowledge base. Based on the reseach question, the study has contributed with a clarifying 

descripition of the knowledge base, which is difficult to identify. The research can also serves 

as a guideline for the knowledge that students need to possess in order to achieve the 

knolwledge required from the auditing industry. Another contribution is that this research can 

be used as an instrument when the education insitutions are creating course plans and deciding 

expected learning outcomes for different courses.  

Keywords: Audit, knowledge, knowledge base, abilities, the audit process, components.          

     



 

 

Förord 

Till att böja med vill vi ge ett stort tack till vår handledare Pernilla Broberg, för allt stöd samt 

den motivation vi erhållit under skrivande processen. Vi vill även tacka för tillgängligheten, 

rådgivningen och den tid som lagts ned på att besvara våra frågor. Ett stort tack vill vi även 

rikta mot de respondenter som tagit sig tid till att besvara vår enkätundersökning. Utan er hade 

det inte varit möjligt att slutföra vår uppsats och bidra till sämhällsforskningen kring revisorns 

kunskapsbas. 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel kommer en diskussion föras kring revisionens roll i samhället 

och hur efterfrågan på revisorns kunskaper uppstått, vilket övergår i en diskussion kring 

vad det innebär att ingå i revisorsprofessionen. Eftersom en olik aspekt i 

revisorsprofessionen är att det professionella beteendet blir allt viktigare, kommer kapitlet 

även diskutera kring denna aspekt. Kapitlet kommer dessutom att beskriva 

revisionsbranschens utveckling mot en mer konsultbaserad bransch, för att poängtera att 

revisorns kunskaper är många och svåra att definiera. Dessutom framhävs att revisorers 

kunskapsbas delas av andra professioner, vilket skapar utrymme för en problematisering 

kring vilka specifika kunskaper en revisor har. Dessa infallsvinklar kommer användas 

som grund för att beskriva och utforska vilka kunskaper en revisor har och använder i 

revisionsprocessen? 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har revisorer en viktig roll och många aktörer på marknaden sätter hög 

tilltro till den finansiella revisionen. Ett bolags1 olika intressenter och andra aktörer 

värdesätter att bolagets redovisning och finansiella rapporter har granskats av en opartisk 

revisor som kan säkerställa att informationen håller en acceptabel nivå och är tillförlitlig 

(Carrington, 2010a). Detta förtroendeuppdrag kallas revision och är en av revisorns 

huvudsakliga arbetsuppgifter. För att kvalitetssäkra informationen i de finansiella 

rapporterna behöver revisorn utföra vissa bedömningar och ha professionell kunskap 

inom revision. 

Efterfrågan på revisorns kunskap ökade då affärsmarknaden drabbades av ett flertal 

skandaler, exempelvis Enron-skandalen (Carrington, 2010a; Nogler, 2007; Siriwardane, 

Kin Hoi Hu & Yew Low, 2014). En faktor till den ökade efterfrågan var att ett bolags 

intressenter hade ett större behov av att en utomstående aktör med en professionell 

kunskap, skulle säkerställa att företagsledningen agerat i intressenternas intresse och inte 

för egen vinning. En ytterligare faktor är att intressenter eftersträvar en revisor som 

granskar att den finansiella informationen är tillförlitligt och rättvisande, vilket kan leda 

                                                 
1 Hädanefter i rapporten kommer bolag stå för företag i största allmänhet medan byrå står 

för revisionsbolag. 



Introduktion   Eklöf & Mengistu 

10 

 

till att informationen kan användas av intressenterna i deras beslutfattande kring fortsatta 

affärer med bolaget (Carrington, 2010a; Power, 1997 refererat i Öhman, 2007). Detta är 

även något Satava, Caldwell och Richards (2006) stödjer, då revisorns profession 

uppkommit som en motprestation från samhället på grund utav att revisorer granskar att 

andra bolag följer normer och regler. Myndigheten ställer dessutom krav på att revisorn 

ska följa vissa principer, dels i revisionen och dels i sitt uppförande, vilket indikerar att 

revisorn måste ha kunskaper och förmågor inom den juridiska processen (Öhman, 2007). 

Enligt Siriwardane et.al. (2014) är revision ett yrke som bygger på både utbildning och 

praktik och därför ställer Revisorsnämnden (2015a) krav på att en revisor ska ha en viss 

utbildning, erfarenhet och testa sina kunskaper via ett prov. Eftersom Öhman (2007) 

framhäver att den svenska revisorsprofessionen grundas på ledordet kompetens, väcker 

detta tankegångar om vad det innebär att revisorn tillhör en profession. 

1.1.1 Revisorns profession 

Bonner och Lewis (1990), Evetts (2003), Shanteau (1993), Siriwardane et.al. (2014) samt 

Westermann, Bedard och Earley (2014) framhäver att en profession äger expertkunnande 

och fackkunskap på ett visst kunskapsområde. På så sätt kan professionen med hjälp av 

sin sakkunnighet och kunskap lösa problem samt få fram potentiella lösningar inom 

kunskapsområdet. För att ha tillräcklig kunskap inom ett visst område behöver revisorn 

ha färdigheter, kunskaper samt rätt attityder för att kunna utföra arbetet på ett lämpligt 

och kompetent sätt (Siriwardane et.al., 2014; Cerna & Dalin, 2012). Detta anser Abbott 

(1988) vara likvärdigt med att vara professionell. Även Flint (1988, refererat i Öhman, 

2007) påpekar att revisorn använder sitt professionella omdöme för att kunna utföra sin 

revision. För att kunna göra en professionell bedömning krävs det att revisorn har 

kunskaper kring regelverk och regleringar som styr klientens verksamhet. Ett resultat som 

framhävs i Anderson-Gough, Grey och Robson (2002) undersökning kring trainees syn 

på professionalitet, är att trainees påpekar vikten av att uppfattas kompetent och 

kunskapsrik för att behålla sina kunder. Detta tyder på att det är viktigt att ha viss 

förståelse inom kunskapsområdet, för att bibehålla kunder och uppfattas som en 

professionell aktör inom branschen. Dessutom framhäver Anderson-Gough et.al. (2002) 

att revisionsbyråer inte kunnat diversifiera sig som en professionell service på marknaden 

utan att ha expertkunskap inom revision. Brante (1988) påpekar att det endast är dem 

inom professionen som har tillräcklig kunskap för att kunna utföra det professionella 
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uppdraget. Detta är inget undantag för revisorer, eftersom deras profession omfattas av 

den forskning som genomfört. Dessutom framhäver Brante (1988) att det krävs teoretiska 

kunskaper för att utveckla förmågor inom professionen, vilket Abbott (1988) stödjer 

genom att påpeka att det huvudsakliga syftet med kunskap är att den ska kunna användas 

och appliceras i problematiska situationer. 

1.1.2 Professionellt beteende 

Trots att ovannämnda forskningar poängterar att kunskap är en viktig grund i revisorns 

profession, påpekar Anderson-Gough et.al. (2002) att det professionella beteendet spelar 

en större roll i revisorns professionalitet och att revisorns kunskap blir mindre relevant. 

Detta innebär att professionalitet inte längre bestäms av den expertkunskap revisorn 

besitter, utan professionalitet bestäms mer av revisorns uppförande, språk och klädesval. 

Även Grey (1998) finner i sin undersökning att en revisor måste uppföra sig acceptabelt 

för att uppfattas och anses vara professionell. En av Greys (1998) intervjuade trainees 

påpekar i undersökningen att de bör bli utvärderade efter deras tekniska förmåga, men att 

de ständigt granskas utifrån deras beteende. Detta resulterar i att beteendet av revisorer 

och dess trainees är en grundpelare i att vara professionell. Även Shanteau (1993) 

diskuterar kring vikten av ett professionellt beteende för experten2. Att vara expert inom 

ett område, innebär inte enbart att revisorn ska ha fackkunskaper utan det är också viktigt 

att denne skapar och bibehåller en ”public image”. Utfirån tidigare forskning som 

Shanteau (1993) främhäver i sin diskussion, kan det sammanfattas att experter ska vara 

beslutsamma, rättvisande, objektiva, ansvarstagande, men även ha en bra 

bedömningsförmåga. De trainees Anderson-Gough et.al. (2002) intervjuade 

uppmärksammade att en persons beteende och egenskaper anses vara kvalificerande, 

vilket överensstämmer med det Halling (2007) påpekar om att rekryterare fokuserar mer 

på andra faktorer än kunskap, vid anställning av personal. Detta ger en tydlig indikation 

på att branschen värdesätter personspecifika egenskaper såsom färdigheter, förmågor, 

förhållningssätt samt värderingsförmåga, högre än att ha en god kunskapsbas. 

                                                 
2 Det kan diskuteras huruvida revisorn ska anses vara expert eller generalist. Vi kommer 

vidare i denna uppsats betrakta revisorn som expert inom revision, eftersom revision är 

det huvudsakliga uppdraget revisorn arbetar med och särskiljer denne från övriga 

professioner.  
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1.1.3 Revisionsbranschens förändring 

En revisors arbete är i ständig förändring, då branschen är i en utvecklingsfas. I nuläget 

bestäms inte revisorns arbete enbart av revisionsuppdraget utan det finns ytterligare 

tilläggstjänster såsom rådgivning, konsultation samt utredningar (Power, 1997 refererat i 

Öhman, 2007; FAR & Future, 2013; FAR, 2015a). Anderson-Gough et.al. (2002) 

poängterar att branschen blir mer och mer lik en konsultbransch, då revisorns roll 

utvecklats från en granskande extern aktör till en rådgivande aktör med återkoppling till 

kundens verksamhet. En effekt av detta är att revisorns kunskaper blir mindre viktiga och 

deras beteende samt kundservice blir allt mer väsentligt (Anderson-Gough et.al., 2002). 

Därför är det viktigt att revisorn har förmåga att framföra sin kunskap på ett lämpligt sätt 

för att kunna leverera en god service och bibehålla kundrelationer. En ytterligare 

förändring är revisorer måste skapa utrymme för andra aktiviteter, såsom marknadsföring. 

Med detta menas att det inte är tillräckligt för revisorer att ha kunskap om redovisning 

och revision, utan de måste även kunna marknadsföra sig och den egna byrån, för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). 

Som en följd av att samhället utvecklas, är det viktigt att revisorer vet vad som pågår 

inom branschen för att hålla sin kunskapsbas uppdaterad. Anderson-Gough et.al. (2002) 

finner i sin undersökning att trainees ser sin examen som en kunskap som kommer 

utvecklas på arbetsmarknaden. Även Fischer (1996, refererat i Öhman, 2007) poängterar 

att revisorers kunskaper ständigt förändras med hänsyn till marknadsutvecklingen och 

detta ger en indikation på att en revisors kunskaper aldrig slutar uppdateras. Detta innebär 

att kunskapen från examen inte kommer vara konstant utan utvecklas till expertkunnande. 

Anderson-Gough et.al. (2002) framhäver även i sin forskning att trainees vill ha mer 

praktisk kunskap inom området. Detta tyder på att det inte är tillräckligt med teoretiska 

kunskaper inom revision utan en revisor måste även ha praktisk kunskap, det vill säga 

erfarenhet (Bonner & Lewis, 1990; Shanteau, 1993; Davis, 1997; Choo, 1996). Fischer 

(1996, refererat i Öhman, 2007) påpekar att revisorer har en förmåga att förlita sig på 

vilka aktiviteter som genomfördes föregående år. Detta innebär att revisorerna använder 

tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla sina kunskaper kring klientens 

bolag och förbättra sina bedömningar. Dessutom påpekar Öhman (2007) att revisorer 

lägger större vikt på att genomföra aktiviteter på rätt sätt än att utföra rätt aktiviteter. 

Innebörden av detta är att revisorerna fokuserar på en specifik aktivitet och att den utförs 
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på rätt sätt, för att säkerställa att revisionen håller en bra kvalité. Å andra sidan, att utföra 

rätt aktivitet innebär att revisorn väljer att utföra lämpliga aktiviteter baserat på klientens 

specifika fall och verksamhet, istället för att fokusera på att utföra aktiviteten på rätt sätt. 

1.2 Problematisering 

Revisorer utför många olika aktiviteter i revisionsprocessen för att kunna bedöma olika 

affärsmässiga transaktioner i klientens verksamhet. Dessa bedömningar är högst 

subjektiva och gör att olika revisorer kan komma fram till olika slutsatser om de granskar 

samma transaktion (Kuruppu, Laswad & Oyelere, 2012). Trots den subjektiva delen av 

bedömningar utför revisorer likartade bedömningar, samma aktiviteter och ställs inför 

liknande problematiska situationer. Detta har sin förklaring i att revisorer tillhör samma 

profession och har liknande utbildningar, vilket tyder på att de har viss gemensam 

kunskapsgrund att utgå från i sina bedömningar (Öhman, 2007). Bonner och Lewis (1990) 

påpekar att revisorer med samma generella erfarenhet, exempelvis antal års utbildning 

och erfarenhet, kan ha olika kunskaper. De olika kunskaperna beror på att de har förvärvat 

olika specifika erfarenheter genom att ha arbetat med olika uppdrag och problem. Detta 

bidrar med att specifika uppdrag ger olika kunskaper och därför är en effekt att revisorer, 

med samma utbildning och samma års erfarenhet, kan besitta olika kunskapsbaser. Därför 

uppstår intresse för att bidra med en bättre beskrivning kring vilka specifika kunskaper 

som inkluderas i revisorns kunskapsbas. 

Carrington (2010b) påpekar att revisorns kunskapsbas inte är lika tydlig som i andra 

professioner och är svår att definiera, vilket stödjs av Siriwardane et.al. (2014). 

Carrington (2010b) menar att redovisningskonsulter samt jurister har liknande kunskaper 

inom bokföring och juridiska frågor som revisorn. Shanteau (1993) bidrar med ett annat 

perspektiv, då han påpekar att det saknas tillräcklig forskning kring revisorns kunskap 

och expertis för att kunna skapa en fördjupad förståelse kring revisorsprofessionen. Även 

Siriwardane et.al. (2014) framhäver att det saknas forskning kring vilka färdigheter, 

kunskaper och attityder som påverkar revisorn i dennes yrkesroll. Detta väcker ytterligare 

intresse att reda ut vilka specifika kunskaper som revisorn faktiskt använder för att kunna 

utföra en god professionell bedömning, samt inom vilka arbetsuppgifter revisorn kan 

arbeta självständigt utan experthjälp från övriga professioner. Som nämndes tidigare i 

sektion 1.1.1 är det enbart dem som tillhör professionen som är medvetna om vilken 

kunskap som krävs för att utföra de professionella arbetsuppgifterna (Shanteau, 1993; 
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Brante, 1988). En extern part utanför revisorsprofessionen kan därför ha svårt att förstå 

vilka kunskaper som krävs. Därför strävar denna undersökning till att beskriva och 

utforska vilka kunskaper en revisor har och använder i sin yrkesutövning. Enligt 

Anderson-Gough et.al. (2002) ser trainees sin examen som en ”biljett” in till 

revisionsbranschen och därför anses den aktuella studien kunna fungera som en 

vägledning för vad ”biljetten” ska bestå av. Elmgren och Henriksson (2013) framhäver 

att studenter inte studerar för att klara kurser, utan lär sig kunskaper för att klara av 

arbetslivet. Dessutom påpekas att studenter kan influeras av tidigare studenter och deras 

åsikter kring den kunskap som krävs på arbetsmarknaden. Detta innebär att om kraven på 

kunskaper i revisionsbranschen är tydligt förmedlade, kan studenter vidta åtgärder för att 

förvärva och förbättra de olika kunskaper och förmågor som krävs för att utföra en 

revision (Siriwardane et.al., 2014). Genom att ha detta i målsättning kommer även 

forskningen försöka precisera vilka specifika kunskaper och förmågor, som är väsentliga 

för studenter och nyexaminerade att äga och behärska efter sin utbildning. 

Forskningen kan även exempelvis användas som hjälpmedel vid fastställande av 

målsättningar och kursplaner på universitets- och högskoleinstitut. Utvecklingen inom 

revisionsutbildningen sker långsammare och i mindre omfattning än vad 

revisionsbranschen gör. Detta beror på att revisionsbranschen påverkas av aktuella 

händelser och en följd av detta är att det uppstår ett gap mellan behovet inom 

revisionsbranschen och den kunskap som utbildningen erbjuder (Siriwardane et.al., 

2014). På så sätt kan högskoleinstitut använda forskningsresultaten för att anpassa 

utbildningar utefter branschens behov och kunskapskrav, för att minska detta gap. 

För att kunna beskriva och utforska vilka kunskaper en revisor har och använder i sitt 

yrke, kommer undersökningen ta utgångspunkt i revisionsprocessens olika delar. I den 

vetenskapliga forskningen har revisionsprocessen delats in i olika indelningar, där en 

indelning är planeringsfasen, granskningsfasen samt utvärderings- och 

rapporteringsfasen (Broberg, 2013; Flint, 1988; Hayes, Dassen, Schilder & Wallage, 

2005; Woolf, 1997; Porter, Simon & Hatherly, 2006; FAR, 2006; Cho & Lew, 2000). 

Dessutom har Öhman (2007) delat in revisionsgranskningen i tre övergripande delar; 

räkenskapsrelaterad-, verksamhetsrelaterad- och förvaltningsrelaterad revision. Även 

Satava et.al. (2006) gör en likartad indelning av revisionsprocessen, då de påstår att 

revisionen innehåller en regelbaserad bedömning av det reviderade bolagets finansiella 
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ställning samt att revisionsenheten betraktas som en fortlevande enhet på marknaden och 

som en potentiell investeringsenhet, för att skydda investerare. Oavsett hur 

revisionsprocessen indelas måste revisorn ha kunskap inom dessa delar, för att kunna 

genomföra sina revisioner. Utifrån tidigare forskning kommer undersökningen identifiera 

ett antal kunskaper som anses vara tillämpliga i revisorns yrke, samt de förmågor som 

revisorn använder för att tillämpa dessa kunskaper. Forskningen syftar sedan till att 

utforska i vilken fas av revisionsprocessen dessa kunskaper och förmågor tillämpas. De 

olika aspekter i revisionsprocessen som görs av Broberg (2013) och Öhman (2007) 

kommer användas som utgångspunkt i undersökningen för att besvara forskningsfrågan. 

1.3 Forskningsfrågan 

Vilka kunskaper har och använder en revisor i revisionsprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och utforska vilka kunskaper en revisor 

har och använder sig av. Detta har sin utgångspunkt i vilka aktiviteter, inom 

revisionsprocessen, en revisor utför och vilken kunskap dessa aktiviteter kräver. 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är disponerad i sju kapitel, där det första kapitlet redogjorts ovan och 

behandlade uppsatsens problembakgrund samt problematisering. Nästkommande kapitel 

beskriver den forskningsfilosofi som avspeglar uppsatsen men även vilken 

forskningsansats och teorianvändning som tillämpas vid upprättandet av den teoretiska 

referensramen. Det tredje kapitlet redogör för de teorier och forskningar som ligger till 

grund för utvecklingen av den modell som tillämpas vid den empiriska metoden och 

analysen. Fjärde kapitlet framhäver den forskningsmetod som tillämpas vid insamlingen 

av empiri, samt ger en utförlig beskrivning av det frågeformulär som upprättas. 

Uppsatsens femte kapitel behandlar de resultat som olika analysmetoder genererar och 

kommer diskuteras vidare i kapitel sex. I kapitel sju besvaras forskningsfrågan och 

diskussionen sammanfattas i ett antal slutsatser. Dessutom presenteras studiens 

samhällsbidrag samt förslag på framtida forskningar. Uppsatsen avslutas med en 

litteraturförteckning samt bilagor med enkätfrågor och korrelationsmatriser.
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2. Teoretisk metod 

I kapitel två kommer den vetenskapliga filosofin som är relevant för utförandet av denna 

forskning beskrivas, samt hur denna relateras till forskningens syfte och forskningsfråga. 

Därefter utförs en redogörelse kring den deduktiva forskningsansats som kommer 

användas för att utveckla den teoretiska modellen. Kapitlet kommer även argumentera 

kring valet av de teorier som är tillämpliga för att beskriva och utforska revisorns 

kunskapsbas. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Eftersom forskningen har som syfte att beskriva och utforska vilka kunskaper en revisor 

har och använder i sin yrkesroll, kommer den använda sig av ett positivistiskt synsätt. Att 

vara positivistisk i sin forskning innebär att forskaren anser att data finns oavsett vem 

som betraktar den och söker förklaring till vissa fenomen. Tidigare forskning har 

identifierat viktiga kunskaper och förmågor i revisorns yrkesroll, medan syftet med denna 

undersökning är att finna förklaring genom att utforska vilka av dessa som används i de 

olika faserna i revisionsprocessen. Detta innebär att kunskap är objektiv, det vill säga 

forskaren ska inte blanda in sina egna värderingar och subjektiva bedömningar i sin 

forskning. Det är i denna aspekt positivismen skiljer sig från hermeneutiken, eftersom 

hermeneutiken syftar till att söka förståelse för hur ett visst fenomen fungerar (Bryman 

& Bell, 2011; Patel & Davidson, 2011). Anledningen till att ett mer förklarande syfte 

valts i enlighet med positivismen, istället för ett syfte att söka förståelse i enlighet med 

hermeneutiken, är för att samhället i nuläget har viss förståelse kring att revisorn måste 

besitta någon sorts kunskap i sin yrkesroll. Trots allmänhetens bakomliggande förståelse 

kring revisorns kunskapsbas, så finns det ett förväntningsgap mellan revisorn och de som 

utnyttjar dennes tjänster. Förväntningsgapet omfattar en skillnad mellan allmänhetens 

förväntningar vad gällande förståelsen för revisionstjänster och det arbete som revisorn 

utför (Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen & Hofmann, 2012; Öhman, 2007). Trots 

detta gap är ändå allmänheten relativt införstådd i att revisorn måste behärska någon sorts 

kunskap, för att kunna genomföra sitt arbete. Dock finns en problematik med denna 

övergripande förståelse, eftersom det inte finns klara riktlinjer kring vilka kunskaper och 

i vilken omfattning dessa särskiljer revisorn i sin yrkesroll. Eftersom det finns vissa 

kunskaper som revisorn kan förväntas besitta och som går att härleda från tidigare 
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undersökning inom forskningsområdet, kan dessa sammanställas och testas empiriskt för 

att förklara revisorns kunskapsbas, genom ett positivistiskt förklarade syfte. 

Positivismen innebär även att forskaren utformar hypoteser för att kunna generalisera sina 

resultat (Bryman & Bell, 2011). Eftersom syftet med denna forskning är att beskriva den 

kunskapsbas revisorn besitter, kommer undersökningen sträva efter generaliserade 

resultat kring vilka kunskaper som krävs i revisorns yrkesroll. Trots detta kommer 

möjligheten att generalisera begränsas, eftersom revisorns kunskaper är subjektiva och 

varierar beroende på personlighet, beteende samt vilka uppdrag som utförts, det vill säga 

erfarenhet. För att utföra forskningen kommer en kvantitativ enkätundersökning 

genomföras, som grundas på en sammanställning av totalt 32 kunskaper och förmågor 

med utgångspunkt i tidigare forskningar. Dessa kunskaper och förmågor kommer sedan 

testas empiriskt genom att en webbenkät sänds till 2899 auktoriserade revisorer i Sverige. 

2.2 Forskningsansats 

I uppbyggnaden av den teoretiska referensramen kommer ett eklektiskt förhållningssätt 

tillämpas. Enligt Collin et.al. (2009) innebär detta att olika teorier används för att finna 

en tillfredställande förklaring på det undersökta fenomenet, utan att behöva sammanföra 

dessa i en ny teori. Ett ekletiskt förhållningssätt kan jämföras med det Denscombe (2009) 

definierar som teoritriangulering. Detta ger möjligheten att kombinera olika resultat från 

olika forskningar, för att sedan använda dessa för att beskriva och utforska vilka 

kunskaper revisorn använder. Utifrån en sammanlänkning av de olika teorierna, kommer 

dessa forskningsresultat utveckla en modell. Modellen kommer sedan användas för att 

testa forskningsfrågan empiriskt, vilket tyder på att undersökningen tillämpa en deduktiv 

forskningsansats. Denna forskningsansats skiljer sig från induktiv ansats, eftersom 

deduktiv tar utgångspunkt i tidigare forskning för att utforma en teori som sedan testas 

empirisk, medan induktiv skapa en teori utifrån insamlad empiri (Bryman & Bell, 2011; 

Deegan & Unerman, 2011). Dessutom är en deduktiv forskningsansats lämplig att 

tillämpa, då studiens forskningsfilosofi och syfte är starkt kopplat till positivismen och 

dess strävan efter förklaring. Genom att utveckla en teori utifrån tidigare forskning, kan 

det kontrolleras om teorin stämmer överens med verkligheten och om den tillgodoser en 

god förklaring på det undersökta fenomenet. Därför är det lämpligt att testa teorin, som 

utvecklats genom en deduktiv forskningsansats, empirisk, för att säkerställa att teorin 

fungerar i praktiken. 
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2.3 Teorianvändning 

Som redogjorts ovan, har teorikapitlet använt ett elektiskt förhållningssätt, för att utveckla 

forskningsmodellen. Detta innebär att teorier samt forskningar från olika forskningsfält 

har kombinerats för att kunna utveckla en modell som är lämplig för forskningsfrågan. 

Detta förhållningssätt är tillämpligt för den aktuella undersökningen då ingen kunnat 

definiera vilka kunskaper som ingår i revisorns kunskapsbas, vilket leder till att forskning 

från olika fält behövs för att förklara innehållet i denna kunskapsbas. Genom att utforska 

dessa forskningsfält närmare, kan en förklaring finnas för vilka olika aspekter revisorn 

måste ta hänsyn till och ha kunskap om. Det är inte enbart kunskap som bygger revisorns 

kunskapsbas, utan faktorer såsom profession (Bonner & Lewis, 1990; Evetts, 2003; 

Shanteau, 1993; Abbott, 1988), beteende (Anderson-Gough et.al., 2002; Grey, 1998; 

Shanteau, 1993), erfarenhet (Davis, 1997; Westermann et.al., 2014; Bonner & Lewis, 

1990; Choo, 1996) samt utbildning (Revisorsnämnden, 2015a; Kuruppu et.al., 2012; 

Siriwardane et.al., 2014; Bonner & Lewis, 1990) spelar in i definitionen. Därför är det 

tillämpligt att iaktta forskning och teorier kring vad det innebär att vara en professionell 

aktör inom en viss yrkesroll, vilket förklarades ovan i avsnitt 1.1. Studiens teoretiska 

referensram tar språng från detta och beskriver hur olika forskare resonerat kring 

revisorns kunskap och vilka faktorer som spelar roll i utvecklingen av denna kunskap. 

Exempelvis på dessa forskare är Bonner och Lewis (1990), som framhäver tre sorters 

kunskaper, samt Davis (1997) som poängterar att erfarenhet är väsentligt i 

kompetensutveckling. För att förstå svenska revisorers kunskapsbas, är det även 

väsentligt att  ta hänsyn till de svenska utbildningskraven. 

Den största vikten i den teoretiska referensramen ligger på teorier kring 

revisionsprocessen och dess indelning i tre faser. Här har Broberg (2013) en central roll, 

då dennes forskning delar revisionsprocessens faser i tolv steg. Även Öhman (2007) har 

en stor roll då denne delar in den andra fasen, i revisionsprocessen, i tre övergripande 

områden som behöver kvalitetssäkras och som fungerar som ett komplement till Brobergs 

(2013) indelning. Dessa teorier är viktiga eftersom forskningen tar utgångspunkt i 

revisionsprocessens olika delar, för att utforska vilka kunskaper revisorn behöver vid 

utförandet av sitt huvudsakliga uppdrag. 
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2.4 Kapitelsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det betonas att uppsatsen utgår från en kvantitativ 

enkätundersökning och tar utgångspunkt i ett positivistiskt synsätt, som syftar till att 

förklara vilka kunskaper och förmågor som tillämpas i respektive fas av 

revisionsprocessen. Undersökningen använder ett eklektiskt förhållningssätt genom att 

sammanlänka teorier från olika forskningsfält för att utveckla en modell, som kan 

användas för att testa forskningsfrågan empiriskt. Detta för att finna en tillfredställande 

förklaring kring revisorns svårdefinerade kunskapsbas. Forskningen kommer även 

tillämpa en deduktiv forskningsansats, eftersom tidigare forskningar används som grund 

i en webbenkät som kommer skickas till auktoriserade revisorer i Sverige, för att testa 

revisorns kunskapsbas empiriskt. Genom detta tillvägagångssätt avser undersökningen att 

redovisa ett generaliserbart resultat utifrån respondeternas åsikter kring vilka kunskaper 

och förmågor de tillämpar i de olika faserna och stegen i revisionsprocessen. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer uppsatsen först beskriva innebörden av kunskap samt hur 

tidigare forskning har resonerat kring revisorns kunskaper och färdigheter. Denna 

diskussion kommer ha fokus på att kunskaper förvärvas genom erfarenhet, men kapitlet 

redogör även för vilka kunskapskrav och erfarenhetskrav som är specifikt för en revisor 

som är aktiv i Sverige. Att dessutom redogöra de svenska förhållandena för att bli revisor 

är väsentligt, eftersom undersökningen kommer grundas på svenska revisorers respons 

och därför lyfts de svenska utbildningskraven fram. Därefter kommer en beskrivning av 

agentteori framföras, då denna är en grundläggande teori som förklarar revisorns roll i 

principal-agent förhållandet. Den tillämpade teorin kommer ta utgångspunkt i Brobergs 

(2013) indelning av revisionsprocessen i tre faser och vidareutvecklas med hjälp av andra 

forskningar kring vad som krävs av revisorn för att utföra de olika stegen i respektive fas. 

Slutligen kommer kapitlet sammanfatta de olika tillämpade teorierna genom att utveckla 

uppsatsens modell. 

3.1 Innebörden av kunskap 

Kunskap är allmänt känt som ett viktigt redskap som en organisation använder i sina 

affärsstrategier, men den är svårdefinierad. Anledningen till att kunskap är svår att 

definiera är att den inte enbart omfattar lärdomar utan också erfarenheter, förmågor, sunt 

förnuft samt bedömningsförmågor. Att erhålla en viss kunskap innebär att det finns 

möjlighet att utnyttja denna för att fatta beslut och göra bedömningar som skapar värde 

för arbetsgivaren (Henczel, 2000; Shanteau, 1993). 

3.1.1 Kunskap och förmåga 

Tidigare forskning har diskuterat olika aspekter av revisorns kunskaper. Bonner och 

Lewis (1990) framhäver att det är främst tre sorts kunskaper och en viss förmåga som är 

väsentlig för expertkunnande. Den huvudsakliga kunskapen är att personer inom en 

profession äger vissa generella fackkunskaper som kan förvärvas genom instruktioner 

eller erfarenheter (ibid.). Detta är något som Elmgren och Henriksson (2013) stödjer 

genom att påpeka att kunskap utvecklas från insamling av information. Dessa 

fackkunskaper ligger som grund för expertens prestation och yrkesutövning. Vad 

gällande revisorns expertis är exempel på fackkunskaper; godtagbara 
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redovisningsprinciper och revisions principer samt kunskap om hur transaktioner flödar 

genom redovisningssystemet. En annan sorts kunskap är specialistkunskap som är en 

underkategori till den generella fackkunskapen, som erhålls genom instruktioner och 

erfarenheter. Dock erhålls specialistkunskap enbart av de personer som inkluderas i denna 

specialitet och ett exempel på denna kunskap är att revisorn ska ha kunskap inom de 

branscher dennes klienter är verksamma (Bonner & Lewis, 1990). Detta stödjs även av 

Brante (1988), då han betonar att det enbart är specialisterna som erhåller tillräcklig 

kunskap för att utföra specialistuppdrag. En tredje och viktig kunskap är allmänbildning, 

vilket innebär att revisorn innehar allmän kunskap om samhället och aktualiteter inom 

specifika branscher. Denna kunskap erhålls inte enbart av utbildning och 

arbetslivserfarenhet utan skapas subjektivt av revisorn genom att dra lärdom från 

upplevelser i det dagliga livet (Kuruppu et.al., 2012; Bonner & Lewis, 1990). Detta 

resulterar i att olika personer är olika allmänbildade, då de utsätts för olika 

livserfarenheter. 

Enligt Elmgren och Henriksson (2013) innebär förmåga huruvida en individ använder 

och utbyter kunskaper med omgivningen. De har identifierat sex olika nivåer där en 

individ utvecklar kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Det första steget avser den 

grundläggande kunskapen individen innehar, som sedan används i steg två för att skapa 

sig en förståelse kring ett fenomen. Därefter tillämpas denna förståelse och grundkunskap 

för att utföra arbetsuppgifter, vilket i sin tur skapar förmågan att göra analyser och 

bedömningar. På så sätt kan kunskaper uttnyttjas för att lösa problem samt värdera och 

finna ny kunskap. Detta innebär även att individen ska kunna använda kunskaper i olika 

sammanhang, för att utveckla förmågor som sedan används för att skapa en helhetsbild 

och uppfattning. Genom att skapa en helhetsbild kan individen tillämpa denna i 

verkligheten för att skapa kreaktivitet (ibid.). 

Förmågan att lösa problem är en viktig förmåga inom expertprofessioner, då den ger 

experten möjlighet att lösa problem och uppdrag som inte kan lösas av icke-experter 

(Abbott, 1988; Bonner & Lewis, 1990; Evetts, 2003; Shanteau, 1993; Siriwardane et.al., 

2014; Westermann et.al., 2014). Denna förmåga skapas genom erfarenhet av 

problemlösning och kan inte utvecklas genom utbildning, vilket innebär att olika experter 

har olika problemlösningar (Kuruppu et.al., 2012; Bonner & Lewis, 1990). Beroende på 

vilket uppdrag eller uppgift revisorn ställs inför använder denne olika kunskaper. Detta 
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innebär att olika kunskaper skapas av olika situationer och erfarenheter, vilket får som 

följd att expertkunskap samt förmågor förklarar variationen i prestationen bättre än 

erfarenheter i antal år (Bonner & Lewis, 1990). Trots detta har många forskningar, som 

redogörs nedan, fokuserat på att undersöka hur kunskapsbasen utvecklas genom 

erfarenhet. 

3.1.2 Erfarenhetens roll i kunskapsbasen 

Enligt Broberg, Smith, Duggal Sharma och Schischke (2009, s.6, fritt översatt från 

engelska) inkluderar kunskapsbasen ”tekniska färdigheter, affärskunskap och erfarenhet, 

sammanlänkat med bedömningsförmåga”, vilket Davis (1997) stödjer då han påpekar att 

revisorernas kunskapsbas utvecklas genom erfarenheter och i mindre omfattning den 

formella utbildningen. Även Westermann et.al. (2014) samt Bonner och Lewis (1990) 

betonar att universitetsutbildningen enbart förklarar mindre än 10 % av den kunskap 

revisorn måste ha för att prestera i sin yrkesroll, vilket tyder på att revisorn måste ha 

erfarenhet. Erfarenheter ger inte bara mer kunskap utan också olika typer av kunskaper, 

vilka influerar revisorns uppfattningar, bedömningar samt handlingar. Revisorn behöver 

dessutom ha kunskap i minnet för att använda sin kunskap i sina bedömningar (Davis, 

1997; Elmgren & Henriksson, 2013). Detta innebär att revisorn måste ha kunskap inom 

revision och kunna lärdomarna utantill, för att genomföra sina revisioner. Det är inte 

hållbart att en revisor i stor utsträckning måste vända sig till litteratur för att kunna göra 

bedömningar, utan i viss grad måste revisorn ha förmågan att kunna genomföra 

revisionen utantill. Detta är även något Shanteau (1993) stödjer då han menar att expertis 

avgörs av förvärv, organisation, sökning och mängden av kunskap i minnet. Utöver 

ovanstående argument kring erfarenhet menar Davis (1997) att revisorns färdigheter och 

kunskaper förvärvas på olika nivåer i revisionen. Kunskapen erhålls inte direkt utan 

utvecklas i takt med att revisorn arbetar sig uppåt i byråns hierarki, exempelvis från att 

vara revisorsassistent till att bli en auktoriserad revisor. 

Även Choo (1996), Shanteau (1993) och Westermann et.al. (2014) framhäver att 

revisorns kunskaper utvecklas genom erfarenhet. Utvecklingen sker genom att en individ 

förbättrar sin kompetens och lärdom inom ett visst område eller aktivitet, genom att 

ständigt arbeta med den. Att bli mer erfaren inom revision innebär att revisorn har 

förmågan att skilja mellan relevant och irrelevant information, samt tillämpa kunskapen 

i praktiken (Choo, 1996; Shanteau,1993). De erfarna revisorerna besitter mer teknisk 
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kunskap och innehar en utmärkande professionell attityd. Dessutom har de bättre 

färdigheter vad gällande klientinteraktion samt ett bättre beteende mot kollegor 

(Siriwardane et.al., 2014). 

Revisorns bedömningar kan förbättras, då denne lättare identifierar och abstraherar 

information i material som är motstridig, inkonsekvent eller felaktig (Choo, 1996; 

Elmgren & Henriksson, 2013). Det som tidigare har upptäckts vara fel eller upplevts 

felaktigt har en tendens att granskas mer noggrant nästkommande period och revisorer tar 

ofta hänsyn till, i sina bedömningar, vilka aktiviteter som användes föregående år, för att 

göra samma bedömning (Choo, 1996; Öhman, 2007). Choo (1996) påpekar att ju fler 

tillfällen en revisor utsätts för en viss situation eller behöver lösa ett visst problem, desto 

mer utvecklas dennes kunskap. Detta innebär även att kunskaper utvecklas genom att en 

person utsätts för en ny situation eller behöver lösa ett nytt problem. 

Det framgår också att oerfarna revisorer får en förbättrad kompetens och utökad kunskap 

genom att utsättas för verkliga uppdrag och realistiska situationer, vilket tyder på att 

praktisk erfarenhet är utvecklande för revisorns kunskaper (Choo, 1996). Dock är det 

viktigt att revisorns kunskapsbas matchas med den kunskap som krävs för att förstå och 

lösa klientens verksamhet och uppdrag (Davis, 1997; Shanteau, 1993). Revisorn måste 

nämligen ha den kunskap som krävs för att kunna lösa klientens specifika revision och 

problem som kan uppstå i revisionsprocessen, vilket leder till att revisorn tilldelas 

uppdrag som denne kan hantera, med hjälp av sin befintliga kunskap (Davis, 1997; 

Westermann et.al., 2014). Detta innebär inte att revisorn, för att få ny kunskap, tilldelas 

ett uppdrag utöver sin kompetens som denne själv ska lösa, utan tilldelas uppdrag 

tillsammans med andra revisorer som har den kunskap som krävs för att lösa uppdraget 

(Davis, 1997). Westermann et.al. (2014) framhäver att revisorn, genom att kastas in i 

svåra situationer och tvingas övervinna dessa utmaningar, lär sig av sina misstag och 

utvecklar kompetens. Eftersom revisorn inte tillåts att utföra uppdrag utöver dennes 

kompetens och inte tillåts att misslyckas med dessa enligt Davis (1997), menar 

Westermann et.al. (2014) att revisorns egen kompetensutveckling skadas då denne inte 

får möjlighet att utvecklas genom självreflektion. En annan effekt av detta är att det 

utmanande arbetet, som främjar inlärning, tilldelas specialister och revisorer med mer 

erfarenhet, vilket leder till att mindre erfarna revisorer får minskade möjligheter att 
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utveckla en professionell kunskap inom det utmanande yrkesområdet (Westermann et.al., 

2014). 

3.1.2.1 Hur förvärvas erfarenhet? 

Ovanstående forskningar har diskuterat kring hur kunskaper utvecklas genom 

erfarenheter, vilket väcker intresse för hur erfarenhet förvärvas. Enligt Davis (1997) 

förvärvas erfarenheter genom att revisorn åtar sig olika uppdrag, vilket ger bättre 

förståelse, upplärning och påverkar främst två av revisorns kunskapskomponenter; 

basinnehåll och basorganisation. Kunskapsbasinnehåll innebär att revisorn måste kunna 

förstå och abstrahera kunskaper från det material och den information revisorn får från 

klientens verksamhet (Choo, 1996; Davis, 1997). För att revisorn ska kunna bedöma 

denna information och materialets innehåll krävs att revisorn använder sin befintliga 

kunskap. Kunskapsbasorganisation innebär däremot att revisorn måste få möjlighet, av 

klienten och revisionsbyrån, att hämta den kunskap och den information som krävs för 

att utföra sina bedömningar. Kunskapsbasinnehåll och kunskapsbasorganisation är bland 

de viktigaste faktorerna för revisorns bedömningsprestation. En annan faktor som 

influerar dessa kunskapskomponenter är att olika revisionsbyråer använder olika 

revisionsmetoder, vilket innebär att utbildningsmaterial och arbetsverktyg avspeglar en 

del av den kunskap revisorn besitter (Davis, 1997). 

3.2 Svenska kunskapskrav på revisorer 

Broberg et.al. (2009) påpekar att revisorn kan utveckla kunskaper och färdigheter genom 

utbildning och praktisk erfarenhet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

kunskapskrav som måste uppfyllas för att vara yrkesverksam som revisor i det svenska 

samhället. I Sverige ställs det krav på att en revisor måste ha både teoretisk och praktisk 

utbildning (Revisorsnämnden, 2015a). 

Enligt Revisorsnämnden (2015a; 2015b) ska den teoretiska utbildningen uppgå till minst 

tre år, det vill säga minimikravet är en kandidatexamen. Detta omfattar totalt 180 

högskolepoäng (hp) varav 90 hp i företagsekonomi, inklusive redovisning, 

koncernredovisning, revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära, samt 

15 hp i beskattningsrätt och 30 hp i handelsrätt. Utöver detta behövs kunskap inom 

nationalekonomi, matematik och statistik, vilka kan vävas in i andra ämnen. Även 

datasystem och informationsteknik ska studeras, eftersom den tekniska innovationen blir 
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allt viktigare i utvecklandet av verktyg inom revisionsbranschen. Även den praktiska 

utbildningen ska uppgå till minst tre års heltidsarbete och utbildningen ska handledas av 

antingen en auktoriserad eller godkänd revisor (Revisorsnämnden, 2015a; 

Revisorsnämnden, 2015b). Dock har nya regleringar tagit bort titeln godkänd revisor, 

vilket innebär att nyutbildade revisorer enbart kan bli auktoriserade (Revisorsnämnden, 

2015c). Den praktiska utbildningen ska innehålla planering, utförande och rapportering 

av revisionsuppdrag. Dessutom ska kunskaper kring revisorns bedömningar och 

slutsatser samt etiska regler inkluderas (Revisorsnämnden, 2015b). Utöver de sex åren 

med teoretisk och praktisk utbildning krävs ytterligare två års utbildning som revisor själv 

får disponera över teoretisk eller praktisk utbildning. För att erhålla sin auktorisation 

behöver revisorn även utföra ett prov för revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2015a; 

Revisorsnämnden, 2015d). 

Utöver utbildningskraven måste revisorn även ta hänsyn till god revisorssed (Revisorslag, 

2001:883). Denna sed definierar FAR (2015b) som en ”god sed bland erfarna revisorer 

med stor integritet och professionellt omdöme”. Detta innebär att revisorn måste ha 

kunskap inom rekommendationer och regelverk, samt upprätta sina revisioner utifrån vad 

som anses vara acceptabelt inom branschen. Det är även viktigt att poängtera att 

branschorganisationer samt revisionsbyråer ansvarar för att utveckla revisorns 

färdigheter, kunskaper och attityder, efter att denne utfört sin grundutbildning 

(Siriwardane et.al., 2014). 

3.3 Grundläggande teori 

3.3.1 Agentteori 

Agentteori är en teori som är tillämplig inom många forskningsområden. Teorin 

behandlar relationen mellan en principal och en agent, där principalen anlitar agenten för 

att utföra ett visst uppdrag i principalens ställe (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 

1976; Ross, 1973). Teorin kan därför användas för att ge en unik och användbar förklaring 

av samarbeten mellan parter i olika affärssammanhang. Positivistisk agentteori och 

principal-agent forskning är två grundteorier som bygger upp agentteorin, där den första 

identifierar situationer där principalen och agenten har konflikterande intressen och hur 

agentens beteende hanteras samt begränsas genom att upprätta kontrakt. Den andra 

grundteorin fokuserar på att finna den mest optimala lösningen på principal- agent 
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relationen i olika förhållande vad gällande osäkerhet, risktagande och informationssystem 

(Eisenhardt, 1989). 

Konflikten som uppstår i relationen mellan principalen och agenten anses uppkomma av 

två anledningar; 1) då det uppstår ett gap mellan parternas intresse vilket beror på att 

principalens och agentens intressen, mål och önskningar inte är sammanlänkande; 2) då 

det är för kostsamt eller svårt för principalen att verifiera vad agenten gör (Donaldson & 

Davis, 1991; Eisenhardt, 1989). I dessa situationer uppstår en agentkostnad som följd av 

att agenten anses ha ett opportunistiskt beteende. Detta opportunistiska beteende innebär 

att agenten är självintresserad, det vill säga denne vidtar åtgärder för att gynna det egna 

intresset och åsidosätter principalens önskemål (Donaldson & Davis, 1991; Deegan & 

Unerman, 2011). Jensen och Meckling (1976) påpekar att det är omöjligt att principalen 

till nollkostnad kan säkerställa att agenten kommer göra optimala beslut och agera utefter 

principalens önskemål. Denna agentkostnad kan dock minimeras genom att vidta vissa 

åtgärder som lösning på de två ovannämnda problemen. 

Agentens avvikande handlingar från principalens intresse kan begränsas genom att 

upprätta ett incitamentprogram i form av ett kontrakt. Detta kontrakt kan inkludera 

osäkerhetsfaktorer, viljan att acceptera risk samt ekonomiskt belöning, vilket leder till att 

agenten handlar i enlighet med principalens intresse samtidigt som dess eget intresse 

tillvaratas (Eisenhardt, 1989; Donaldson & Davis, 1991; Jensen & Meckling, 1976). 

Dessutom poängterar Eisenhardt (1989) vikten av att ta hänsyn till agentens inställning 

gentemot risk i kontraktet. Detta beror på att både principalen och agenten har olika syn 

och målsättning vad gällande risk, där principalen undviker riskfyllda handlingar på 

grund av risken att förlora sina insatser, medan agenten inte binds av någon insats och 

kan vidta mer riskfyllda handlingar. Detta innebär inte att alla agenter är risktagare utan 

agentens handlingar kan variera beroende på om personen är riskavers eller riskneutral 

samt hur beroende agenten är av sin anställning hos principalen (Eisenhardt, 1989). Av 

denna anledning är det viktigt att ta hänsyn till agentens inställning mot risk, då kontraktet 

mellan principalen och agenten upprättas. 

Åtgärden till att principalen ska ha möjlighet att kunna verifiera agentens handlingar, till 

rimliga kostnader, är att införa ett informationssystem för att övervaka agentens 

opportunistiska beteende (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973). 

Denna lösning uppnås genom att agenten tvingas redovisa information kring sina 
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affärsrelaterade transaktioner och den löpande verksamheten till principalen, med hjälp 

av informationssystem exempelvis redovisning (Ijiri, 1983). Därför anses redovisning 

skydda både den redovisningsberättigade (principalen) och den redovisningsskyldiga 

(agenten), genom att säkerställa att principalen får rätt information och redovisningen 

fungerar som ett ramverk för att agenten ger tillförlitlig information. Revisorn fungerar 

som en tredje part i detta informationsflöde, då denne säkerställer att informationen till 

principalen är rättvisande och tillförlitlig genom sin revision (Ijiri, 1983; Öhman, 2007). 

Eftersom agentteorin förklarar och beskriver revisionens roll i principal-agent 

förhållandet, är denna teori tillämplig i denna forskning eftersom den ger det 

grundläggande syftet till varför revision är viktigt. Genom att revisorns revisioner 

säkerställer informationen i de finansiella rapporterna, kan det konstateras att revisionen 

fungerar som en kontrollerande funktion. För att revisorn ska kunna uppfylla denna 

funktion och revisionens syfte, måste denne besitta viss kunskap och förmåga. Det är 

dessa kunskaper och förmågor som denna forskning syftar till att utforska och därför är 

agentteorin en väsentlig grundläggande teori i besvarandet av forskningsfrågan. 

Forskningens utgångspunkt är att dessa kunskaper och förmågor tillämpas i olika delar 

av revisionsprocessen och därför fortsätter kapitlet med en redogörelse kring hur 

revisionsprocessen uppdelas, samt vilka kunskaper och förmågor som är viktiga i 

respektive fas. 

3.4 Tillämpad teori 

3.4.1 Revisionsprocessens tre faser och dess revisionssteg 

Revisionsprocessen är ett systematiskt sätt att finna bevis som kan styrka och skapa en 

bedömning hos revisorn om klientens verksamhet (Flint, 1988 refererat i Broberg et.al., 

2009). Broberg (2013) beskriver i sin avhandling att revisionsprocessen omfattar tolv 

olika steg (se figur 3.1). Dessa tolv steg är indelade i tre övergripande faser; 1) 

planeringsfasen, 2) granskningsfasen och 3) utvärderings- och rapporteringsfasen. 
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Planeringsfasen 

1. Accepterande av klienter 
2. Samla information kring klientens verksamhet och omgivning 
3. Planering av revisionen 
4. Tidsplan för revisionen 

  
Granskningsfasen 

5. Bedömning av väsentlighetstal  
6. Bedömning och testande av klientens interna processer samt rutiner 
7. Substansgranskning 
8. Granskning av årsredovisning och löpande bokföring 
9. Förvaltningsrevision 

 

Utvärderings- och rapporteringsfasen 
10. Intern rapportering 
11. Extern rapportering 
12. Dokumentation 

  

Figur 3.1 Revisionsprocessen 

 (Baserat på: Broberg, The Auditor at Work; A study of auditor practice in Big 4 audit firms, s. 

47, 2013. Fritt översatt från engelska) 

3.4.1.1 Planeringsfasen 

Planeringsfasen innebär att revisorn accepterar ett uppdrag och samlar information kring 

klientens verksamhet och den miljö som klienten är aktiv i. Detta innebär också att 

revisorn måste skapa sig förståelse kring de omständigheter som kringgår klienten för att 

kunna planera sin revision (Broberg, 2013). Revisionen planeras även genom att revisorn 

sätter mål och väljer en lämplig metod för revisionen samt upprättar en övergripande plan 

(Broberg, 2013; Riksrevisionen, 2012; Öhman, 2007). Broberg et.al. (2009) har 

poängterat vissa egenskaper som utmärks i planeringsfasen, vilket bland annat avser att 

det är viktigt att revisorn är noggrann, ordningsam (accurate) samt analytisk, det vill säga 

ivrig att undersöka och utforska (analytical). Dessutom ska revisorn vara uppmärksam 

(attentive) samt ha en god organisationsförmåga, vilket innebär att revisorn kan 

strukturera och planera (organizing ability). En annan egenskap är att revisor ska vara 

laglydig (law-abiding), det vill säga följa aktuella lagar, normer och praxis (ibid.). 

3.4.1.2 Granskningsfasen 

I granskningsfasen vidtar revisorn granskningsåtgärder för att utföra granskningen samt 

göra bedömningar. Varje klient är unik och har specifika behov, vilket innebär att revisorn 
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måste göra en bedömning kring vilka risker som kan påverka klientens redovisning och 

på så sätt beräkna ett väsentlighetstal3, vilket bestämmer omfattning av revisionen 

(Broberg, 2013; Riksrevisionen, 2012). Efter att väsentlighetstalet är bestämt genomförs 

en granskning av klientens interna processer samt rutiner. Revisorn identifierar styrkor 

och svagheter med dessa interna processer samt kontrollerar att de säkerställer en 

rättvisande redovisning. Därefter genomförs en substansgranskning och kontroll av 

årsredovisning och den löpande bokföringen, där ett urval av transaktioner och 

information i de finansiella rapporterna och dess underlag kontrolleras och verifieras. Om 

klientens redovisning består av utvecklande och kvalitetsförsäkrande interna kontroller, 

minskar detta behovet av den externa kontrollen genom substansgranskning (Broberg, 

2013; Riksrevisionen, 2012; Öhman, 2007). Räkenskapsrelaterad revision kan jämföras 

med substansgranskning, då den innebär att revisorn granskar och gör bedömningar kring 

den finansiella informationens tillförlitlighet, jämförbarhet samt relevans genom att 

kontrollera poster i resultat- och balansräkningen. Inom denna revision är det viktigt att 

revisorn är införstådd med de lagar och regelverk som styr de transaktioner som 

genomförts under räkenskapsåret (Öhman, 2007). 

Det slutliga steget inom granskningsfasen är att revisorn utför en förvaltningsrevision. 

Förvaltningrevision innebär att revisorn kontrollerar företagsledningens, det vill säga 

styrelsens och den verkställande direktörens,  förvaltning av verksamheten (Broberg, 

2013). Detta stödjs av Öhman (2007) då han beskriver den förvaltningsrelaterade 

revisionen som en granskning och bedömning kring hur bolaget har följt aktuella regler, 

lagar och policys. Syftet med denna revision är att den ska fungera som underlag för 

uttalandet om ansvarsfrihet som revisorn ger i revisionsberättelsen, samt kontrollera om 

företagsledningen handlat i enlighet med regelverk såsom aktiebolagslagen (Carrington, 

2010a). För att kunna utföra denna revision måste revisorn ha kunskap inom juridik samt 

övergripande förståelse för verksamheten (Öhman, 2007). Förvaltningsrevision är något 

som är specifik för både Sverige och Finland, då det är obligatoriskt för revisorn att 

granska detta. Även andra länder använder förvaltningsrevision, men då är den inte 

obligatorisk utan kan användas mer enligt generella och frivilliga villkor (Carrington, 

2010a; Broberg, 2013). 

                                                 
3 Grant Thornton. Interndokument utdelad under Get Audit Day Malmö, 2014-12- 03. 
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Ett komplement till de fem stegen i granskningsfasen som Broberg (2013) framhävt ovan, 

är Öhmans (2007) verksamhetsrelaterade revision. Detta innebär att revisorn granskar hur 

verksamheten har bedrivits samt om den har effektiviserats eller expanderats enligt de 

upprättade planerna.  I denna revision bedömer revisorn klientens förmåga att fortleva i 

dennes bransch och om bolaget kommer överleva de kommande tolv månaderna. 

Bedömningen kring klientens fortlevnad fungerar som en upplysning för klientens 

intressenter, som de kan använda i sina beslut kring fortsatta affärer med klienten 

(Öhman, 2007; Carrington, 2010a). Revisorns förmåga att undersöka och utforska 

(analytical), samt vara uppmärksam (attentive) är två viktiga egenskaper som är 

användbara inom granskningsfasen (Broberg et.al., 2009). 

3.4.1.3 Utvärderings- och rapporteringsfasen 

I den slutliga utvärderings- och rapporteringsfasen rapporterar revisorn den utförda 

revisionen, dels internt som riktas mot klientens ledning och dels externt mot intressenter 

såsom aktieägare och leverantörer (Broberg, 2013). Den vanligaste externa 

rapporteringen är revisionsberättelsen, som är en viktig och stark standardiserad 

dokumentation och innehåller revisorns uttalande om den utförda revisionen (Carrington, 

2010a). Revisionsberättelsen har en värdefull ekonomisk- samt samhällsfunktion och den 

fungerar som ett rådgivande uttalande som informerar intressenter om bolagets 

affärsmässiga förhållande (Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007). Denna 

rapporteringsform ska vara transparent och lättförståelig, för att säkerställa att den 

finansiella informationen från bolaget är korrekt och ger en rättvisande kommunikation 

till omgivningen (Chong & Pflugrath, 2008). En annan sorts rapportering är att revisorn 

lämnar en erinran till företagsledningen, vilket innebär att revisorn uppmärksammar 

styrelsen och den verkställande direktören om interna processer och missförhållanden 

som bör justeras. Denna sorts rapportering bör ses som varning från revisorn och om 

klienten inte vidtar någon förändring kan följden blir en oren revisionsberättelse. En 

tredje rapportering är att revisorn tvingas rapportera till olika myndigheter. Denna 

rapportering kan komma att tillämpas då revisorn avgår i förtid och innebär att revisorn 

måste redogöra för vad denne funnit i revisionen, fram till det datum uppdraget upphörde 

(Carrington, 2010a). 

Utöver att rapportera innebär den sista fasen i revisionsprocessen även att revisorn måste 

dokumentera sin revision (Broberg, 2013). Dokumentation sker genom hela 
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revisionsprocessen, där revisorn från början dokumenterar information kring klienten och 

verksamhetsspecifika faktorer. Därefter dokumenteras revisorns planering kring 

revisionsuppdraget men också vilka granskningsåtgärder som vidtagits i 

granskningsfasen (Carrington, 2010a). Broberg et.al.(2009) framhäver att det är viktigt 

att revisorn är noggrann (accurate) och språklig (linguistic). Att vara noggrann innebär 

att revisorn är ordningsam i sitt arbete, medan språklig innebär att denne kan utrycka sig 

bra i tal och skrift. Revisorn ska även vara laglydig (law- abiding) samt vara objektiv 

(objective), vilket innebär att revisorn är rak på sak, ärlig, uppriktigt samt realistisk. 

3.5 Modellutveckling 

Syftet med denna studie är att beskriva och utforska vilka kunskaper en revisor har och 

använder i sin yrkesroll och i detta avsnitt kommer en forskningsmodell utvecklas, som 

kan tillämpas för att besvara syftet. Tidigare forskning visar att revisorns egenskaper och 

personlighetsdrag blir allt viktigare inom revisionsbranschen (Shanteau, 1993) och därför 

kommer forskningsmodellen bestå av ett flertal kunskaper och förmågor som definierats 

av tidigare forskningar. Det är dock otydligt vilka av dessa kunskaper och förmågor som 

är tillämpliga i respektive del i revisionsprocessen. Därför kommer modellen ta 

utgångspunkt i 32 kunskaper och förmågor som definieras i avsnitt 3.5.1.1 och 3.5.1.2, 

för att sedan empiriskt kunna utforska vilka av dessa som är tillämpliga i de olika faserna 

och stegen i revisionsprocessen. 

3.5.1 Identifierade kunskaper och förmågor 

3.5.1.1 Kunskaper och förmågor utifrån tidigare tillämpade referenserna 

I tabell 3.1 sammanfattas nio kunskaper och sex förmågor. Dessa kunskaper och förmågor 

har identifierats utifrån de olika forskningsresultat som presenterades tidigare i detta 

kapitel. För varje kunskap och förmåga har respektive referens angetts och tabellens 

definitioner är utformade kring den information referenserna innehåller. De tillämpade 

forskningar har inte direkt angivit de kunskaper och förmågor som presenteras i tabell 

3.1, utan förklarat indirekt att dessa påverkar revisorns kunskapsbas och är viktiga i 

dennes yrkesroll. Nedan följer en beskrivning av respektive kunskap och förmåga. 
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Tabell 3.1 Identifierade kunskaper och förmågor 

Kunskaper kring: Baserat på:  

Affärsjuridik (Revisorsnämnden, 2015b) 

Beskattningsrätt (Revisorsnämnden, 2015b) 

Ekonomistyrning (Revisorsnämnden, 2015b) 

Etiska normer och regler 
(Satava et.al., 2006; Revisorsnämnden, 

2015b) 

Ett professionellt beteende 
(Anderson-Gough et.al., 2002; Grey, 

1998; Shanteau, 1993) 

Finansiering (Revisorsnämnden, 2015b) 

Internationella regelsystem (Revisorsnämnden, 2015b) 

Jävsituationer (Björn Lundén Information, 2012) 

Revisionsbedömningar 
(Öhman, 2007; Kuruppu et.al.,2012; 

Davis, 1997; Choo, 1996; Broberg, 2013) 

Förmågan att: Baserat på: 

Bedöma klientens betalningsförmåga (Broberg, 2013) 

Organisera och strukturera 
(Broberg et.al., 2009; Cerna & Dalin, 

2012) 

Planera tid 
(Broberg et.al., 2009; Broberg, 2013; 

Cerna & Dalin, 2012) 

Presentera resultat (Anderson-Gough et.al., 2002) 

Samarbeta 
(Davis, 1997; Westermann et.al.,2014; 

Cerna & Dalin, 2012) 

Tänka affärsmässigt (Broberg et.al., 2009) 

Affärsjuridik definieras som en ”uppsättning praktiska verktyg som affärsjuristen 

använder för att bistå personer, bolag och andra organisationer i att bedriva affärer. ” 

(Frydlinger 2012, s.21). På så sätt kan affärsjuridiken betraktas som de rättsregler som 

styr affärsmässiga transaktioner mellan parter på marknaden. Detta stödjs av Benson 

(1989) då han framhäver att affärsjuridiken är ett regelverk som styr den ”spontana 

ordningen” på marknaden. Beskattningsrätt däremot syftar till att uppnå politiska mål och 

önskemål såsom förbättrad infrastruktur och kommunal utbildning (Påhlsson, 2003). 

Detta uppnås genom exempelvis inkomstskattelagens (1999:1229) anvisningar om hur 

fysiska och juridiska personer ska beskattas på deras inkomster. Det är därför viktigt att 

revisorn besitter kunskap inom affärsjuridik och beskattningsrätt, för att kunna bistå 
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klienter vid frågor samt granska att klienterna uppfyller de regler som krävs inom dessa 

områden.  

Revisorsnämnden (2015b) ställer krav på att revisionsstudenter ska ha kunskap kring 

koncernredovisning. Koncernredovisning innebär enligt BFNAR 2012:1 att en 

årsredovisning för en koncern, bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, 

upprättas som om de vore en ekonomisk enhet. EU iscensatte 2005 att börsnoterade bolag 

samt bolag med noterande värdepapper, skall upprätta sina koncernredovisningar enligt 

IFRS regelverket (Axelman, Philips & Wahlquist, 2003). På så sätt behöver revisorn ha 

kunskap inom internationella regelsystem, såsom IFRS, för att kunna upprätta rättvisande 

koncernredovisningar. Med jävsituationer innebär alla situationer där revisorn eller annan 

aktör i den reviderade verksamheten, riskerar vara partisk och inte oberoende eller 

självständig från verksamheten (Haglundh & Nilsson, 2000). Ett exempel på detta, enligt 

Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap, 23§ 2p, är när en styrelseledamot ingår ett avtal mellan 

bolaget och en tredje part, där styrelseledamoten har ett eget intresse (för jäv för 

verkställande direktören, se ABL 8 kap, 34§; gällande jäv för revisorn, se ABL 9 kap, 

17§).   

Haglundh och Nilsson (2000, s.56) beskriver ekonomistyrning som en ” påverkan och 

styrning av en verksamhet och dess organisation i en viss riktning för att nå uppställda 

mål”. Med detta menar författarna att ekonomistyrning handlar om att formulera 

målsättningar och ändamål för ett bolag, som sedan ska uppnås genom att använda olika 

aktiviteter. Finansiering är ett område som är nära förknippat med ekonomistyrning, då 

finansiering innebär hur ett bolag väljer att finansiera sina tillgångar. Detta involverar 

dessutom bedömningar av kapitalbehov och vilket finansieringsalternativ som bör 

genomföras (Andrén, Eriksson & Hansson, 2003; Greve, 2003). Genom att revisorn 

besitter kunskaper inom ekonomistyrning och finansiering kan detta vara en fördel när 

revisorn gör bedömningar kring klientens verksamhet. För att revisorn ska kunna utföra 

en god revision och kontroll av den reviderade verksamheten, ska denne också kunna 

göra revisionsbedömningar (Choo, 1996; Öhman, 2007). För att göra dessa bedömningar 

krävs att revisorns måste ha kunskap inom den faktorn som bedömningen avser. 

Exempelvis inom väsentlighetsbedömningar måste revisorn ha kunskap kring 

väsentlighetstal och dess syfte. 
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Av de kunskapskrav som ställs på revisorn omfattar detta även kunskap inom etiska 

normer och regler (Revisorsnämnden, 2015b). Enligt Satava et.al. (2006) är detta en 

oskriven kunskap som uppkommit i praktiken men som är viktig då etik används i det 

professionella beteendet, vilket Anderson-Gough et.al. (2002) framhäver vara en viktig 

faktor i revisionsbranschen. Med ett professionellt beteende menas hur revisorn uppför 

sig, iakttar klädkoder och språkval samt allmänna sociala acceptabla etikregler 

(Anderson-Gough et.al., 2002; Grey, 1998).  

Tidigare forskning har även identifierat vissa förmågor som revisorn måste behärska. En 

av dessa är förmågan att bedöma klientens betalningsförmåga, vilket innebär att revisorn 

måste bedöma om klienten har möjlighet att betala sina utgifter inom de begärda 

betalningsfristerna (Haglundh & Nilsson, 2000). Revisorn ska även inneha en förmåga 

att tänka affärsmässigt, vilket innebär att revisorn kan se potentiella affärsmässiga 

transaktioner och ha en förståelse för det ekonomiska kretsloppet på affärsmarknader 

(Broberg et.al., 2009). Förmågan att organisera och strukturera samt samarbeta påpekar 

Cerna och Dalin (2012) vara en väsentlig förmåga att behärska. Att organisera och 

strukturera sitt arbete innebär att arbetet görs i en viss ordning för att effektivisera arbetet. 

Om uppgifter blir mer komplicerade och innehåller mer aktiviteter så uppstår ett större 

behov av struktur och samordning mellan de olika aktiviteterna. Därför är det viktigt att 

revisorn inte enbart organiserar och strukturerar sitt eget arbete utan ska också kunna 

samarbeta under hela arbetet i revisionen tillsammans med sina kollegor (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Förmåga att planera tid innebär att revisorn måste 

genomföra sin revision inom en viss tidsplan och måste därför planera sin arbetstid för 

att utföra arbetet inom det angivna tidsintervallet (Broberg, 2013; Öhman, 2007). 

Förmåga att presentera sina resultat är väsentlig eftersom det krävs att revisorn både 

internt och externt ska rapportera sitt arbete och resultat av den utförda revisionen 

(Broberg, 2013; Carrington, 2010a). 

Dessa ovanstående kunskaper och förmågor kommer sammanställas i tabell 3.3 

tillsammans med de kunskaper och förmågor som definieras av Siriwardane et.al. (2014) 

i nedanstående avsnitt. 
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3.5.1.2 Kunskaper och förmågor identifierade av Siriwardane et.al. (2014) 

Siriwardane et.al. (2014) har i sin undersökning identifierat totalt tjugo kunskaper och 

förmågor som anses vara tillämpliga i revisorns yrkesroll. Av dessa tjugo kommer endast 

sjutton användas i denna forskning, eftersom de resterande tre kunskaperna och 

förmågorna kan sammanfogas med de sjutton svenska benämningarna.  

Tabell 3.2 Kunskaper och förmågor identifierade av Siriwardane et.al. (2014) 

Kunskaper kring:   Förmågan att: 

Allmän affärskunskap Bedöma revisionsbevis  

Dubbel bokföring  Fatta beslut 

Ekonomisk brottslighet Förhandla 

Interna kontroller Förstå klientens verksamhet  

Riskbedömning  Inneha en yrkesintegritet 

Redovisnings- & revisions principer  Leda projekt 

Redovisnings- samt revisionssystem/program Rapportera muntligt 

 Rapportera skriftligt 

 Tänka kritisk 

 Upptäcka bedrägeri 

(Källa: Siriwardane, Kin Hoi Hu & Yew Low, Skills, Knowledge, and Attitudes Important 

for Present-Day Auditors, s. 199, 2014. Fritt översatt från engelska.) 

Kunskap kring allmän affärskunskap anses vara viktig i revisorns yrkesroll enligt Palmer, 

Ziegenfuss & Pinsker (2014). Detta innebär att det är viktigt för revisorn att vara 

införstådd i allmänna affärsrelaterade termer och övergripande hur affärer genomförs. 

Kunskap kring dubbel bokföring rankas som en av de viktigaste kunskaper som en revisor 

besitter och innebär i stora drag att affärsmässiga transaktioner minst bokförs på två 

bokföringskonton (Siriwardane et.al., 2014). Revisionsyrket styrs mycket av principer 

och regelverk, vilket ökar relevansen av att revisorn är väl medveten och påläst inom 

redovisnings- och revisions principer för att kunna utföra goda revisioner. 

Revisorsnämnden (2015b) ställer ett utbildningskrav på att studenter ska ha kunskap inom 

datasystem och informationsteknik, eftersom IT-verktyg blir allt viktigare i 

revisionsbranschen och dess utveckling. Detta stödjer Siriwardane et.al. (2014) genom 

att hävda att revisorn måste ha kunskap kring redovisning- samt 

revisionssystem/program.  

Kunskaper kring riskbedömning avser att revisorn måste besitta kunskap om 

riskbedömningar, för att minimera risken att en ren revisionsberättelse lämnas till ett 
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bolag som sedan går i konkurs, som leder till att revisionsbyrån står inför en skandal 

såsom Enron-skandalen (Siriwardane et.al., 2014; Nogler, 2007). Eftersom revisorn ska 

göra en bedömning av den reviderade verksamhetens interna processer och rutiner, är det 

väsentligt att revisorn besitter kunskaper kring hur interna kontroller effektiviseras och 

bör utformas. Dessa processer påverkas av alla aktörer inom bolaget och syftet med 

processen är att nå verksamhetens mål (Siriwardane et.al., 2014). Inom redovisningsteori 

finns en uppfattning om att ekonomer samt andra individer innehar ett opportunistiskt 

beteende, det vill säga självintresse (Donaldson & Davis, 1991; Deegan & Unerman, 

2011). Därför måste revisorn ha kunskap kring ekonomisk brottslighet gällande alla 

handlingar som inte sker enligt regelverk såsom bedrägeri, bokföringsbrott och 

förskingring (Se Brottsbalken BrB 9 kap 1§; 11 kap 5§; 10 kap 1§).  

Förmåga att förstå klientens verksamhet avser att revisorn ska ha förståelse kring klienten 

och dennes verksamhet samt finna lösningar som gynnar klienten (Siriwardane et.al., 

2014). Förmågan att inneha yrkesintegritet innebär att revisorn är självständig och inte 

låter sig påverkas av klienten eller andra aktörer i sina fastställande och utföranden av 

sina bedömningar samt andra uppdrag. En ytterligare förmåga som anses vara viktig är 

att revisorn innehar en förmåga att förhandla. Detta innebär att revisorn förhandlar med 

klienten och överordnade chefer kring revisionen, för att kunna producera denna effektivt 

(ibid.).  

Felinformation i de finansiella rapporterna kan uppstå genom bedrägeri. Enligt 

Siriwardane et.al. (2014) måste revisorn ha förmågan att ställa rätt frågor till bolagets 

ledning, för att kunna uppmärksamma bedrägeri. Att inneha förmågan att fatta beslut 

som revisor är mycket väsentlig, eftersom det innebär att beslut kan fattas självständigt, 

snabbt och framföras på ett övertygande sätt. Då revisorn har det huvudsakliga ansvaret 

för revisionsuppdraget som involverar många kollegor, är det viktigt att revisorn besitter 

förmågan att leda och styra projekt i enlighet med planering. Siriwardane et.al. (2014) 

visar i sin forskning att förmågan att bedöma revisionsbevis och tänka kritiskt anses vara 

två viktiga förmågor inom revisorns yrkesutövning. Dessa förmågor ligger till grund för 

revisorns professionalitet och innebär att revisorn har förmågan att ifrågasätta 

informationen från klienten, men även dra slutsatser från det material som tillhandahålls 

(ibid.). Den sista fasen i revisionsprocessen innebär att revisionen ska utvärderas och 

rapporteras och därför är det viktigt att revisorn besitter en god kommunikationsförmåga. 



Teoretisk referensram   Eklöf & Mengistu 

37 

 

Detta innebär att revisorn måste kunna framföra sina resultat och åsikter både muntligt 

och skriftligt på ett förståeligt sätt (Broberg, 2013; Siriwardane et.al., 2014).  

3.5.2 Den utvecklade modellen 

Eftersom syftet med denna undersökning är att beskriva och utforska vilka kunskaper en 

revisor har och använder, valdes att ta utgångspunkt i revisionsprocessen. Anledning till 

detta är att processen ger en god överblick av de huvudsakliga arbetsuppgifter och 

bedömningar som revisorn utför. Denna process kan delas in i tre övergripande faser; 

planeringsfasen, granskningsfasen samt utvärderings- och rapporteringsfasen. Dessa 

faser delas i fyra, fem respektive tre olika steg och revisorn följer denna ordning, då denne 

upprättar sin revision (Broberg, 2013) (se figur 3.1). Öhman (2007) bidrar med ett annat 

perspektiv på granskningsfasen, då han delar in den i tre övergripande områden som ska 

kvalitetssäkras; räkenskapsrelaterad-, förvaltningsrelaterad-, och verksamhetsrelaterad 

revision. De två första indelningarna kan liknas vid det Broberg (2013) definierar som 

substansgranskning samt förvaltningsrevision, medan verksamhetsrelaterad revision är 

en benämning som inte direkt kan hänföras till ett specifikt steg i Brobergs (2013) modell, 

men som indirekt omfattar de arbetsuppgifter som utförs i granskningsfasen.  

För att revisorn ska kunna utföra de olika stegen i revisionsprocessen, måste denne besitta 

olika kunskaper och förmågor. I tidigare forskning, av bland annat Siriwardane et.al.( 

2014), Öhman (2007)  samt Cerna och Dalin (2012) har totalt 32 kunskaper och förmågor 

definierats och dessa antas spela en stor roll i revisorns yrkesroll (se sammanställningen 

i tabell 3.3).  

Tabell 3.3 Sammanställning av identifierade kunskaper och förmågor 

Kunskaper kring:   Förmågan att: 

Allmän affärskunskap Bedöma klientens betalningsförmåga 

Affärsjuridik Bedöma revisionsbevis  

Beskattningsrätt Fatta beslut 

Dubbel bokföring  Förhandla  

Ekonomisk brottslighet Förstå klientens verksamhet 

Ekonomistyrning Inneha en yrkesintegritet 

Etiska normer och regler Leda projekt 

Ett professionellt beteende Organisera och strukturera 

Finansiering Planera tid 

Interna kontroller  Presentera resultat 

Internationella regelsystem Rapportera muntligt 
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Jävsituationer Rapportera skriftligt 

Riskbedömning  Samarbeta 

Redovisnings- & revisions principer  Tänka affärsmässigt 

Redovisnings- samt revisionssystem/program Tänka kritisk 

Revisionsbedömningar Upptäcka bedrägeri 

Forskningarna som definierat ovanstående 32 kunskaper och förmågor ger dock ingen 

tydlig förklaring till i vilken fas och steg i revisionsprocessen dessa kunskaper och 

förmågor är tillämpliga. Därför syftar denna forskning till att utforska, genom en 

enkätundersökning, vilka av dessa 32 identifierade kunskaper och förmågor som 

tillämpas i respektive revisionsfas. Genom att tillämpa modellen i figur 3.2 kommer 

studien bidra med en beskrivning av vilka kunskaper och förmågor som är mest relevanta 

att behärska i de tre faserna; planeringsfasen, granskningsfasen samt utvärderings- och 

rapporteringsfasen. 
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Figur 3.2 Den utvecklade modellen 
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4. Empirisk metod 

Detta kapitel kommer behandla den forskningsmetod som används för att insamla teori 

samt empiri. Först kommer en redogörelse angående forskningens litteratursökning 

framföras, där en viktig källa är vetenskapliga journaler. Därefter sker en argumentation 

kring frågeformulär som anses vara en tillämplig metod för att samla in den empirin som 

forskningsresultaten bygger på. De valda deltagarna i enkätundersökningen beskrivs i 

nästkommande avsnitt, där en utförlig beskrivning sker kring vilka kriterier som 

tillämpats vid undersökningens urval samt en kort beskrivning av utfallet. 

Operationaliseringsavsnittet berör uppbyggnaden av enkätundersökningen och vilka 

beaktanden som vidtagits samt vilka svarsalternativ som används i frågeformuläret. För 

att analysera respondenternas svar har analysprogrammet SPSS använts, vilket redogörs 

i analysmetodavsnittet. Kapitlet fortsätter med argumentation kring åtgärder som 

vidtagits för att säkerställa forskningens reliabilitet och validitet. Slutligen beskrivs de 

fyra etiska kraven som en forskare måste beakta i sin forskning, samt vilka åtgärder som 

företagits för att uppfylla dessa krav i denna forskning. 

4.1 Litteratursökning 

Den teoretiska referensramen stödjs främst av olika vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 

har hämtats med hjälp av elektroniska databaser, så som Summon, som tillhandhålls av 

Högskolan i Kristianstad, och databasen på Linköpings universitet samt Google Scholar. 

Artiklarna har inhämtats främst från journalerna Accounting, Organizations and Society, 

Managerial Auditing Journal och Critical Perspectives on Accounting. Förutom 

vetenskapliga artiklar är uppsatsen även baserad på vetenskapliga böcker samt 

kurslitteratur på avancerad nivå. Dessutom har stöd tagits av ett powerpoint-underlag som 

tillhandahölls den 3 december 2014 av Grant Thornton under Get Audit Day i Malmö. 

4.2 Frågeformulär 

Empirin som denna uppsats bygger på, har insamlats med hjälp av frågeformulär vilket 

är en kvantitativ forskningsmetod. Denna forskningsmetod är tillämplig då den används 

vid stora mängder respondenter, men även då informationen som eftersöks är 

okomplicerad, uttryckslös och lätt för respondenten att besvara (Denscombe, 2009; 

Henricson, 2012). Då forskningen eftersträvar empiri kring revisorns kunskaper, behöver 
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den inte ta hänsyn till respondenternas tankar, känslor och attityder, vilket gör det 

tillämpligt att använda metoden webbaserade enkäter. Webbenkäten upprättades med 

hjälp av webbprogrammet SurveyMonkey, som gav möjligheten att utforma enkäten 

utifrån önskemål, samtidigt som den gav möjligheten att kontrollera vilka respondenter 

som svarat och inte svarat. Det sistnämnda medförde att en påminnelse kunde skickas för 

att påminna respondenter att besvara enkäten, utan att kontakta de respondenter som 

redan besvarat den, vilket Eliasson (2010) påpekar är ett alternativ för att samla in fler 

svar vid enkätundersökningar.  

Genom att ställa frågor, såsom ”vilka kunskaper och/eller förmågor tillämpar du i 

planeringsfasen” kan den eftersträvade empirin insamlas utan att interagera med 

respondenterna i en intervju. Detta tillvägagångssätt har dock brister genom att det inte 

kan säkerställas att respondenten svarar ärligt och korrekt. Hade istället intervjuer 

tillämpats som forskningsmetod, hade möjlighet funnits att tolka kroppsspråk samt 

säkerställa att respondenten uppfattat frågan på det sätt som det är tänkt. Denna möjlighet 

ges tyvärr inte genom enkäter, då frågornas formulering inte kan ändras efter att enkäten 

utsänts (Denscombe, 2009; Henricson, 2012; Silverman, 2010). Därför utfördes en 

pilotstudie av tre ekonomstudenter, för att kontrollera enkätfrågornas formulering samt 

den tidsåtgång som enkäten kräver av respondenterna, vilket visade sig vara 10-15 

minuter. Responsen från de tre studenterna togs i beaktande och utifrån detta kunde 

enstaka justeringar såsom ordval och mindre layoutändringar göras, innan enkäten 

skickades ut till de utvalda respondenterna. 

Trots brister finns det även styrkor med webbaserade enkäter, vilket främst innebär att 

respondenten enkelt kan välja ett förbestämt svar och skicka in svaren genom ett 

knapptryck (Denscombe, 2009). Fördelen med att basera forskningen på webbaserade 

enkäter är att det ges möjlighet att få ett utökat antal deltagare och en mer objektiv bild 

av den kunskapsbas revisorn behöver. Hade undersökningen istället byggts på intervjuer, 

hade forskningsresultaten baserats på den subjektiva kunskapsbas de utvalda 

respondenterna besitter. Därför ger en enkätundersökning bredare resultat på den 

kunskapsbas som revisorns behöver i sin yrkesroll, genom att resultaten bygger på fler 

respondenter. En annan fördel med enkäter är att svaren kan läsas in automatiskt i 

analysprogrammet SPSS, vilket ökar effektiviteten och enkelheten i forskningsmetoden. 

Med hjälp av analysprogrammet SPSS kan även forskningsresultaten presenteras genom 
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att bifoga och utveckla tabeller och figurer till analysen. Att presentera resultat i tabeller 

och figurer, kommer bidra till bättre förståelse för uppsatsens läsare då de bifogade 

tabellerna och figurerna kompletterar den skrivna analysen. Genom att skicka 

webbenkätens länk till respondenterna kan det garanteras att fler svarar på 

frågeformuläret, eftersom det förenklar för respondenten. Hade metodvalet istället varit 

postenkäter eller epostenkäter, hade detta varit mer tidskrävande samt mindre smidigt för 

respondenten att återsända enkäten (ibid.). 

4.3 Urval 

För att få en bred utsträckning av vilka kunskaper revisorer behöver, kommer enkäten 

skickas till revisorer inom både internationella och nationella revisionsbyråer. Utifrån 

detta kommer forskningsresultaten influeras av de skillnader i kunskaper som finns inom 

olika revisionsbyråer. Detta leder till att resultaten är applicerbara inte enbart på revisorer 

inom internationella eller nationella byråer, utan på samtliga revisorers kunskapsbas 

oavsett vilken byrå de tillhör. Detta medför en större spridning samt täckning av vilka 

kunskaper en revisor behöver ha. Undersökningens urval har begränsats till auktoriserade 

revisorer, eftersom det är dessa som utför revisionen och medverkar i alla steg i 

revisionsprocessen. Det är även dessa revisorer som har erfarenhet och därför har hänsyn 

tagits, vid enkätutformningen, till antal års ekonomiutbildning samt antal års erfarenhet 

respondenterna har inom revision. 

Urvalet i denna forskning har utgångspunkt i Revisorsnämndens medlemsregister, som 

innehåller e-postadresser till 2899 antal auktoriserade revisorer runt om i Sverige. 

Forskningens urval har skett genom att systematiskt välja de 100 första e-postadresserna 

för att sedan hoppa över nästkommande 100 och proceduren upprepades sedan för 

resterande e-postadresser. Av de sista 99 adresserna, valdes de första 49 e-postadresserna. 

Fördelen med systematiskt urval i detta fall är att belastningen på de revisorer som står 

högst på listan minskar. Eftersom Revisionsnämndens medlemsregister är offentligt 

tillgängligt, är det sannolikt att belastningen är högre på första halvan av listan än andra 

halvan. Möjligheten att fler respondenter besvarar enkäten ökar genom att systematiskt ta 

vartannat hundratal till skillnad från att enbart välja den första halvan av de 2899 

auktoriserade revisorerna på listan. Efter att urvalet genomförts skickades enkätlänken 

tillsammans med ett följebrev som presenterade forskningsfrågan och syftet med att 

medverka i enkätundersökningen (se bilaga 1). Detta brev innehöll även information 
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kring enkätens tidsåtgång och hur länge enkäten var tillgänglig online, det vill säga fram 

till den 30 april 2015. Eftersom enkäten skickades under en intensiv period för revisorn, 

valdes det att informera respondenterna vilket datum och vilken tidpunkt enkäten 

stängdes för att de ska ha möjlighet att planera en tid för att besvara enkäten. 

Enkäten skickades ut i två omgångar, den första den 23 april 2015. Efter att enkäten varit 

öppen i en vecka, var det endast 38 auktoriserade revisorer som besvarat enkäten. Därför 

valdes enkäten att skickas till resterande auktoriserade revisorer på Revisorsnämndens 

medlemsregister. Trots det systematiska urvalet av 1449 auktoriserade revisorer, som 

redogjorts ovan, är hela registret fortfarande ett urval av populationen, då samtliga 

auktoriserade revisorer i Sverige inte är registrerade i medlemsregistret. Vid 

importteringen av respondenternas e-postadresser i den första omgången, bortföll 3 

ogiltiga e-postadresser direkt och därefter bortföll 73 antal som avregistrerat sig från att 

ta emot enkäter från SurveyMonkey. Dessutom ”studsade” 77 e-postadresser, vilket 

innebär att e-postadresserna var ogiltiga. Resultatet av detta blev att enkäten enbart 

skickades till 1296 auktoriserade revisorer. Eftersom det var dålig svarsfrekvens efter det 

första utskicket, sändes enkäten till de resterande revisorerna i registret den 28 april 2015 

och dessutom förlängdes tiden enkäten var tillgänglig fram till den 6 maj 2015. 

Enkätlänken sändes även i andra utskicket tillsammans med ett följebrev som innehöll 

samma information som i bilaga 1, fast med ändrat datum för enkätens tillgänglighet till 

den 6 maj 2015. Av de resterande 1450 auktoriserade revisorer hade 65 avregistrerat sig 

från SurveyMonkey, samt 4 e-postadresser var ogiltiga och 73 e-postadresser ”studsade” 

vid importteringen. Detta innebär att enkäten skickades enbart till 1308 auktoriserade 

revisorer i andra omgången. Av totalt 28924 utskickade enkäter svarade 116 stycken 

auktoriserade revisorer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 4 %. Av dessa 116 var 

det 73 fullständiga svar och 43 stycken påbörjade enkäten men fullföljde den inte (se 

nedan tabell 5.1).  

Den 28 april 2015 skickades en första påminnelse till de respondenter i den första gruppen 

som ännu inte besvarat enkäten för att försöka öka svarsfrekvensen, då enbart 38 antal 

revisorer besvarat enkäten. En andra påminnelse sändes till båda grupperna den 4 maj 

2015. Anledning till varför påminnelsen skickades till både grupperna var för att: 1) andra 

                                                 
4 Denna siffra avser den totala urvalsramen på 2899 auktoriserade revisorers e-

postadresser, subtraherat med de 7 ogiltiga e-postadresserna som bortföll vid 

importteringen till SurveyMonkey. 
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gruppen inte mottagit någon påminnelse ännu och 2) auktoriserade revisorer har vid 

tidpunkten för enkäten mycket att göra i sitt yrke, vilket gör att en extra påminnelse för 

den första gruppen inte anses vara olämplig. Påminnelserna innehöll information kring 

forskningsfrågan och att respondenternas medverkan skulle uppskattas av författarna (se 

bilaga 4). När webbenkäten stängdes den 6 maj 2015 hade 116 antal revisorer besvarat 

enkäten, vilket visar att påminnelserna ökade antalet besvarande respondenter med 88 

stycken. 

4.4 Operationalisering 

För att presentera enkäten och dess upplägg infogades en introduktionssida som gav en 

kortfattad beskrivning av forskningens syfte samt hur enkätfrågorna formulerats. 

Dessutom innehöll introduktionssidan övriga upplysningar som respondenterna bör ta 

hänsyn till, då de besvarar enkäten (se bilaga 2). Enkäten består av totalt sju frågor (se 

bilaga 3) och är utformade utifrån modellen avseende revisionsprocessen som 

presenterades i figur 3.2. Denna modell bestod av tre faser som delades in i totalt tolv 

steg. De tre inledande frågorna behandlade respondenternas utbildning, erfarenhet samt 

antal uppdrag revisorn var involverad i vid det tillfälle då enkäten besvarades. 

Anledningen till att enkäten påbörjades med frågor kring antal års utbildning- och 

erfarenhet revisorn har i sin bakgrund, är för att dessa faktorer spelar en viktig roll i 

utvecklingen av den kunskapsbas revisorn behöver i sin yrkesroll. Dessa faktorer fyller, 

tillsammans med antal uppdrag revisorn är involverad i, en kontrollfunktion. Denna 

kontrollfunktion är att säkerställa att kontrollvariablerna och de 32 kunskaper och 

förmågor inte påverkas av varandra.  Därefter utformades en fråga för varje fas i 

revisionsprocessen och en kort beskrivning av de steg som respektive fas innehar, för att 

informera och vägleda respondenten kring innebörden av modellens olika steg. Detta 

gjordes för att förtydliggöra att respondenten tolkar och förstår den utvecklade modellen 

och vad de olika stegen innebär, eftersom det finns risk för tolkningsutrymme. Det finns 

också risk att respondenten uppfattar frågan på ett annorlunda vis och besvarar frågan 

utifrån ett annat synsätt, vilket leder till ett felaktigt svar. Detta har förebyggts genom att 

beskriva respektive steg för att öka validiteten i forskningen (se vidare avsnitt 4.6.2). 

Enkäten avslutades med en textruta där respondenten kunde ange sin e-postadress om 

denne önskar att ta del av forskningens slutliga resultat. 
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I ett första utkast bestod enkäten av femton frågor, då varje fråga representerade varje 

steg i revisionsprocessen inklusive två bakgrundsfrågor. Detta ansågs vara en alltför 

omfattande enkätundersökning vilket skulle vara mycket tidskrävande för 

respondenterna. Därför genomfördes justeringar för att öka sannolikheten att fler 

respondenter besvarar enkäten och på så sätt öka svarsfrekvensen. Detta beslut fattades 

genom att göra en kompromiss mellan två alternativ; 1) en undersökning som ger 

detaljerade resultat kring de kunskaper och förmågor som tillämpas i respektive 

revisionssteg, fast med risk för lägre svarsfrekvens; eller 2) en undersökning med färre 

men mer omfattande frågor kring revisionsprocessens kunskaper och förmågor, vilket 

anses ge en högre sannolikhet för en förbättrad svarsfrekvens. Det alternativ som valdes 

att tillämpas är det andra alternativet. 

Respektive fråga har 32 förutbestämda svarsalternativ, där respondenter tillåts att välja 

alla alternativ denne tycker är tillämpliga, i respektive fas i revisionsprocessen (se bilaga 

3). Enligt Denscombe (2009) kan respondenten begränsas av förutbestämda 

svarsalternativ. Därför anges samtliga av de 32 svarsalternativen i respektive fråga för att 

miniminera risken att influera och begränsa respondenten, samt för att undvika att de egna 

föruppfattade meningarna påverkar respondentens tankesätt och möjligheten att ge 

korrekta svar. Eftersom Carrington (2010b) påpekar att det inte finns tillräcklig forskning 

inom revisorns kunskapsbas och att den är svårdefinierad, kan denna bristande 

förkunskap begränsa respondenten ytterligare. För att inte begränsa respondenten på 

grund av bristande förkunskap, utformades enkäten med ett öppet svarsfält i respektive 

fråga, där respondenten hade möjlighet att benämna kunskaper som denne ansåg saknas 

bland svarsalternativen. Effekten av detta tillvägagångssätt är att lärdom kan dras från 

personer som dagligen praktiserar revision, vilket medför ett utökat synsätt kring 

revisorns kunskaper. Samtidigt blir respondenten mer öppen för att fortsätta besvara 

enkäten, eftersom denne inte begränsas totalt. 

Metodvalet i denna forskning har sin utgångspunkt i det tillvägagångssätt som Broberg 

et.al. (2009) använt i sin undersökning, kring vilka egenskaper som spelar in i 

revisionsprocessens tolv steg, som i sin tur bygger på Brobergs (2013) modell. Dessa 

egenskaper har dessutom delats in i maskulina och feminina. För att undersöka revisorns 

kunskapsbas tillämpas Brobergs et.al. (2009) forskningsmetod, där kunskaper appliceras 

istället för egenskaper, samt ingen hänsyn tas till indelningen i maskulint och feminint. 
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Utifrån denna utgångspunkt har totalt 32 kunskaper och förmågor definierats och visas i 

tabell 4.1. Ett flertal av dessa kunskaper och förmågor grundas utifrån Siriwardanes et.al. 

(2014) forskning, där tjugo kunskaper och förmågor identifierats. Av dessa tjugo har 

sjutton alternativ valts, då vissa av de icke-tillämpade kunskaperna och förmågorna hade 

samma innebörd och kunde därför sammanfattas i de valda benämningarna (se tabell 3.2). 

Resterande alternativ har skapats utifrån de tidigare forskningarna som redogjorts ovan i 

tabell 3.1.  

Tabell 4.1 Svarsalternativ baserat på de identifierade kunskaperna och förmågorna 

Kunskaper kring:   Förmågan att: 

Allmän affärskunskap Bedöma klientens betalningsförmåga 

Affärsjuridik Bedöma revisionsbevis  

Beskattningsrätt Fatta beslut 

Dubbel bokföring  Förhandla  

Ekonomisk brottslighet Förstå klientens verksamhet 

Ekonomistyrning Inneha en yrkesintegritet 

Etiska normer och regler Leda projekt 

Ett professionellt beteende Organisera och strukturera 

Finansiering Planera tid 

Interna kontroller  Presentera resultat 

Internationella regelsystem Rapportera muntligt 

Jävsituationer Rapportera skriftligt 

Riskbedömning  Samarbeta 

Redovisnings- & revisions principer  Tänka affärsmässigt 

Redovisnings- samt revisionssystem/program Tänka kritisk 

Revisionsbedömningar Upptäcka bedrägeri 

 

4.5 Analysmetod 

Den insamlade empirin kommer behandlas och analyseras genom att använda 

analysprogrammet SPSS. I samtliga analystest kommer en signifikansnivå på 5 %, vilket 

motsvarar ett konfidensintervall på 95 %, tillämpas och med hjälp av detta kommer ett 

antal tester genomföras. För att kontrollera om urvalet är normal fördelat eller 

snedfördelat, kommer ett Kolmogorov-Smirnovs test användas. Dessutom kommer en 

explorativ faktoranalys tillämpas, där undersökningens 32 kunskaper och förmågor 

kategoriseras i större komponenter. För att kontrollera om det är relevant att kategorisera 

kunskaperna och förmågorna i de olika komponenterna kommer ett Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) test genomföras, men även ett Cronbach´s Alpha test för att kontrollera att 

kunskaperna och förmågorna i de olika komponenterna mäter samma sak. Två ytterligare 

test som genomförs är korrelationstestet och en multipel regressionsanalys med syftet att 
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säkerställa om det finns någon samvariation mellan kontrollvariablerna och 

komponenterna. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, även definierat som trovärdighet eller pålitlighet, avser hur väl 

forskningsinstrument ger samma resultat om en forskning genomförs av olika forskare.  

Om en undersökning genomförs av olika forskare men ger liknande slutsatser och 

resultat, innebär detta att undersökning har en hög reliabilitet, vilket tyder på att forskning 

är pålitlig (Alvehus, 2013; Denscombe, 2009; Eliasson, 2010; Henricson, 2012). Enligt 

Denscombe (2009) kan forskare skapa tillförlighet genom att ge en detaljerad beskrivning 

av vilka metoder som tillämpats och vilka beslut som tagits. Denna undersökning har tagit 

hänsyn till detta genom att föra en god diskussion kring varför enkät valdes som 

forskningsmetod. Fördelar och nackdelar med detta tillvägagångsätt har poängterats och 

det har förts en diskussion kring vilka åtgärder som vidtagits för att motverka dessa 

nackdelar. Forskningen har dessutom redogjort för var de tillämpade kunskaper och 

förmågor i webbenkäten har inhämtats, samt hur dessa använts i enkätutformningen. 

Detta har gjorts för att andra forskare tydligt ska kunna skapa sig en förståelse kring hur 

forskningsresultaten uppnåtts, vilket anses bidra till en ökad trovärdighet. 

4.6.2 Validitet 

Innebörden av validitet är i vilken grad forskningsdata och forskningsmetoden mäter det 

tänkbara fenomenet (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009; Eliasson, 

2010; Henricson, 2012). Denscombe (2009) framhäver att validitet av forskningsdata 

innebär hur väl empirin representerar sanningen, verkligheten samt täcker 

forskningsfrågan. Detta har uppnåtts i denna forskning genom att urvalet består av 

auktoriserade revisorer, vilka är involverade i hela revisionsprocessen. På så sätt uppnås 

en ökad möjlighet att svaren i enkäten representerar verkligheten och sanningen, då det 

är dem som är engagerade i processen som besvarat vilka kunskaper och förmågor som 

tillämpas i revisionsprocessen. En diskussion kring forskningsmetodens validitet, innebär 

hur väl detta mätinstrument mäter fenomenet som undersöks (Bryman & Bell, 2011; 

Denscombe, 2009). Revisorns kunskapsbas är fenomenet i denna forskning och kommer 

mätas empiriskt med hjälp av frågeformulär som syftar till att testa kunskaper och 
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förmågor, som identifierats utifrån tidigare forskning. På så sätt kan enkätundersökningen 

kontrollera om dessa kunskaper och förmågor faktiskt mäter revisorns kunskaper. 

Validiteten har dessutom säkerställts genom att frågeformulärets urval har baserats på 

Revisorsnämndens medlemsregister, vilket bidrar till att fler antal respondenter nås och 

ger en bredare spridning inom Sveriges revisionsbransch. Detta leder i sin tur till att 

enkäten når revisorer med olika antal års erfarenheter, vilket gör att denna forskning kan 

resultera i mer övergripande förklaringar kring revisorns kunskapsbas. Genom att 

respondenterna har olika erfarenheter och arbetar i olika byråer runt om i Sverige, ges 

också möjligheten att resultaten om revisorns kunskapsbas innehåller information kring 

både nationella och internationella revisioner. 

4.7 Etiska beaktanden 

Som nämndes i avsnitt 4.3 har tillgång till respondenternas e-postadresser erhållits ur 

Revisorsnämndens medlemsregister. Eftersom detta register är offentligt tillgängligt och 

de auktoriserade revisorerna måste gett sitt samtycke för att stå med på listan, kan listan 

utnyttjas utan samtycke.  Detta innebär dock inte att respondenterna är tvungna att besvara 

den utskickade enkäten, vilket klargjorts i följebrevet (se bilaga 1). 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra övergripande etiska regler i den goda 

forskningsseden, som forskare måste ta hänsyn till när dessa upprättar sin forskning. 

Dessa fyra etiska krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Det första kravet innebär att respondenten tydligt ska blir 

informerad kring forskningens syfte och få den väsentliga information som denne 

behöver för att fullfölja undersökningen. I detta krav är det även viktigt att forskaren 

tydliggör innebörden av att medverka i undersökningen samt att det är frivilligt. Att få 

denna information är avgörande för om respondenten är villigt att medverkan i 

undersökning eller inte, vilket leder till att samtyckeskravet uppfylls då deltagaren själv 

får möjligheten att avgöra om denne ska delta eller inte. Det tredje kravet uppfylls då 

forskaren håller respondentens identitet skyddad och inte lämnar någon information till 

utomstående i sin forskning. Det fjärde och sista kravet innebär att den insamlade empirin 

endast får användas till det syfte som datainsamlingen i huvudsak syftar till 

(Vetenskapsrådet, 2011; Patel & Davidson, 2011; Denscombe, 2009; Henricson, 2012). 
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Dessa fyra etiska krav har beaktats i denna forskning. Informations- och samtyckeskravet 

har uppfyllts i både följebrevet och introduktionssidan, genom att framhäva syftet med 

forskningen och övriga upplysningar som kan vara användbara för respondenterna. 

Dessutom framgår det i följebrevet vilken betydelse ett deltagande har och att det är 

frivilligt för respondenten att medverka i undersökningen. Gällande 

konfidentialitetskravet har vissa åtgärder vidtagits, i form av upplysningar om att 

respondenternas åsikter och information kommer behandlas konfidentiellt och inte 

utlämnas till tredje part. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att påpeka att forskningen 

avser ett examensarbete inom redovisning och revision samt att respondenternas svar 

enbart kommer användas i denna forskning. 

4.8 Kapitelsammanfattning 

Den empiriska metoden i denna undersökning är baserad på en kvantitativ undersökning 

med hjälp av en webbenkät. Denna webbenkät har sänts i två omgångar till ett urval på 

totalt 2899 auktoriserade revisorers e-postadresser runt om i Sverige. Enkäten är 

uppbyggd på de 32 kunskaperna och förmågorna som presenterades tidigare i avsnitt 3.5.2 

och dessa användes som svarsalternativ i enkätundersökningen. För att inte begränsa 

respondenterna fick de möjlighet att välja samtliga svarsalternativ som var tillämpliga i 

Brobergs (2013) tre revisionsfaser. Av de 2899 utskickade enkäterna har totalt 116 svar 

erhållits, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 4 %. Dessa svar kommer i nästkommande 

avsnitt analyseras med hjälp av analysprogrammet SPSS, genom bland annat en 

explorativ faktoranalys.   
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5. Empirisk analys 

I kapitlet empirisk analys kommer en redogörelse föras kring de resultat som genereras 

från de analystester som tillämpas för att granska den insamlade empirin. Kapitlet 

påbörjas med en beskrivande statistik över de olika kontrollvariablerna samt de 32 

identifierade kunskaperna och förmågorna. Fortsättningsvis följer en förklaring kring 

explorativ faktoranalys, som sedan används för att gruppera de 32 kunskaperna och 

förmågorna i totalt elva komponenter. För att förklara dessa komponenter djupare 

kommer en beskrivande statistik framföras. Därefter genomförs ett korrelationstest och 

en multipel regressionsanalys, som används för att kontrollera om det finns en 

samvariation mellan kontrollvariablerna samt komponenterna. Om det saknas en 

samvariation mellan dessa variabler och komponenter, innebär detta att de olika 

komponenterna ger en förklaring till revisorns kunskapsbas, utan påverkan från 

kontrollvariablerna. Dessa olika analystester genomförs på respektive revisionsfas och 

avsnitten kommer delas upp i tre mindre avsnitt, en för varje revisionsfas, för att 

tydliggöra vilket resultat som tillhör vilken fas. 

5.1 Beskrivande statistik 

5.1.1 Extremvärden och normalfördelning 

I ett första utkast av det empiriska materialet identifierades ett antal extremvärden, så 

kallade outliers. Dessa outliers identifierades främst i kontrollfrågorna och efter en noga 

granskning av dessa outliers, med syfte att finna ett sätt att inkludera dessa utan att de 

snedvrider resultaten, upptäcktes att dessa motsvarade ett mer rimligt svar än tidigare. Ett 

exempel är de orimliga respondentsvaren som angav att de haft 160 års universitets- och 

högskoleutbildning. Det framgick i ett av svaren att 160 högskolepoäng motsvarar 4 års 

utbildning i den ”nya skolan” och därför kunde dessa svarsalternativ översättas från 160 

till 4 års utbildning. Dessutom fanns respondenter som svarat 35 respektive 45 års 

utbildning, men efter en jämförelse med enskilda svar från SurveyMonkey, visades att 

dessa avsåg 3,5 års respektive 4,5 års utbildning. 

För att kontrollera att urvalet är normal fördelat har ett Kolmogorov-Smirnovs test 

genomförts. Testet visade att alla kontrollvariabler, de 32 kunskaperna och förmågorna 

samt de elva komponenterna var signifikanta, vilket innebär att urvalet är snedfördelat. 
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Trots detta påpekar Körner och Wahlgren  (2005) att ett stickprov som överstiger 30 

respondenter kan anses vara stort och kan därför behandlas som normal fördelat i 

analystesterna. Eftersom urvalet i denna undersökning består av 116 respondenter, 

kommer det fortsättningsvis, vid genomförandet av de statistiska testerna, antas att urvalet 

är normal fördelat. Detta innebär dock inte att Kolmogorov-Smirnovs testet kommer 

ignoreras, utan hänsyn kommer tas till detta i undersökningens diskussion och slutsatser, 

där resultaten från analysmetoderna kommer behandlas med försiktighet. 

5.1.2 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Som nämndes ovan i avsnitt 4.4 utsändes en enkäten till totalt 2899 auktoriserade 

revisorer i två omgångar. I tabell 5.1 kan statistik för respektive utskick avläsas samt att 

det slutliga utfallet består av 116 besvarande revisorer, vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 4 %. Som visas nedan ingår både fullständiga och icke fullständiga svar i de 116 

svaren, men de ofullständiga svaren behövde inte elimineras, då analysprogrammet 

tillämpar de svar som är nödvändiga för att upprätta det valda analystestet automatiskt. 

Tabell 5.1 Svarsfrekvens statistik från SurveyMonkey 

Antal 
Första 

utskick 

(Grupp1) 

Andra utskick 

(Grupp 2) 

Slutliga 

utfallet 

Skickade 1446 1446 28925 

Avregistrerade 73 65 138 

Studsade 77 73 150 

Mottagna 1296 1308 2604 

Icke svarande 1238 1250 2488 

Svarande 58 58 116 

Fullständiga svar 38 31 736* 

Icke fullständiga svar 20 27 43* 

Svarsfrekvens 4% 4% 4% 

 

                                                 
5 Antalet skickade stämmer inte överens med 2899. Detta beror på att totalt 7 e-postadresser var ogiltiga 

vid importteringen av respondenters e-postadresser i SurveyMonkey. 
6* När en kontroll genomfördes för att granska de enskilda svaren upptäcktes att siffrorna från 

SurveyMonkey inte stämde överens med det verkliga utfallet. Därmed redogörs det verkliga utfallet av 73 

fullständiga svar och 43 ofullständiga, vilket resulterar i en felaktig summering horisontellt. 
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För att kontrollera om undersökningen har ett representativt urval valdes att granska 

könsfördelningen bland respondenterna. En fördelning mellan kön av de 2899 utvalda 

respondenterna visade att 970 individer var kvinnor, vilket motsvarar 33.5 %. Som visas 

i tabell 5.2 så uppgår antalet kvinnor bland de svarande respondenterna till 31.9 %. 

Eftersom skillnaden mellan andelen kvinnor och män i urvalsramen och urvalet inte är så 

stort, tyder detta på en godtagbar fördelning. En följd av detta är att varken kvinnor eller 

män är över- eller underrepresentativa i den aktuella undersökningen och urvalet ger 

därmed en god avspegling av urvalsramen.  

Tabell 5.2 Könsfördelning 

  Urvalsramen   Urvalet 

  Frekvens Procent   Frekvens Procent 

Man 1929 66,5   79 68,1 

Kvinna 970 33,5   37 31,9 

Total 2899 100,0  116 100,0 

      

Ett annat sätt att kontrollera utfallets täckning är att undersöka hur stor andel av 

respondenterna som tillhör BIG 4 byråer. Enligt Carrington (2010a) omfattar uttrycket 

BIG 4 revisionsbyråerna Price Water Cooper (PWC), EY, Deloitte samt KPMG. I 

urvalsramen arbetar 52,9 % av de auktoriserade revisorerna på en BIG 4 byrå, medan 

undersökningens urval har motsvarande 43,1 % (se tabell 5.3). Detta innebär att 

respondenter från BIG 4 byråer är underrepresenterade, vilket kan medföra att resultaten 

inte helt avspeglar urvalsramen och kan på så sätt inte generalisera populationen 

fullkomligt. 

Tabell 5.3 Tillhörighet till BIG 4 

  Urvalsramen    Urvalet 

  Frekvens Procent 
  

Frekvens Procent 

Tillhör ej BIG 4 1366 47,1  66 56,9 

Tillhör BIG 4 1533 52,9  50 43,1 

Total 2899 100   116 100,0 

 

Tre kontrollvariabler användes för att granska om det föreligger något samband mellan 

de tillämpade 32 kunskaper och förmågor samt andra variabler såsom universitets- och 

högskoleutbildning, erfarenhet inom revision samt hur många uppdrag revisorn är 

involverad i vid tidpunkten för besvarandet av enkäten. Ur tabell 5.4 kan det konstateras 
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att medelvärdet för universitets- och högskoleutbildning är cirka 4 år med en 

standardavvikelse på ungefär ett 0,5 år. Gällande antal års erfarenhet inom revision 

innehöll urvalet ett medelvärde på cirka 20 års erfarenhet. Utifrån tabellen kan det avläsas 

att urvalet ger en god spridning mellan nyauktoriserade revisorer och de med flera 

årtiondens erfarenhet, där det högsta antalet års erfarenhet var 50 år. En följd av denna 

spridning är att urvalet har en standardavvikelse på cirka 10 år. Vad gällande antal 

revisionsuppdrag visar tabellen en stor spridning mellan 2 och 300 antal 

revisionsuppdrag. Denna spridning kan verka orimlig, men med hänsyn till artikeln om 

att den mest anlitade revisorn är involverade i ungefär 756 revisionsuppdrag under samma 

tidsperiod (UC AB, 2015), är 300 revisionsuppdrag inte orimlig trots allt. Variationen i 

antal revisionsuppdrag ger ett medelvärde på cirka 72 uppdrag och en standardavvikelse 

på cirka 57 revisionsuppdrag. 

Tabell 5.4 Kontrollvariabler 

 Antal Minimum Maximum 
Medel 

värde 

Standard 

avvikelse 

Hur många års 

universitets- och 

högskoleutbildning har 

du inom ekonomi 

och/eller juridik? 

116 3 6 4,2 0,7 

Hur många års 

erfarenheter har du av 

att arbeta med 

revision? 

116 0 50 20,4 10,6 

Hur många 

revisionsuppdrag är du 

involverad i för 

tillfället? 

116 2 300 72,2 57,3 

  

5.1.3 Kunskaper och förmågor i de olika revisionsfaserna 

Tabell 5.5 redogör antalet av de 116 respondenterna som valt respektive kunskap eller 

förmåga i respektive revisionsfas och den motsvarande procentsatsen anges inom 

parantes.  
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Tabell 5.5 Respondenternas val 

Kunskaper och 

förmågor 

Planerings 

fasen 

Gransknings 

fasen 

Utvärderings-

och 

rapporterings 

fasen 

Totalt 

Allmän affärskunskap 69 (59.5) 58 (50.0) 46 (39.7) 173 (49,7) 

Affärsjuridik 30 (25,9) 41 (35.3) 28 (24.1) 99 (28,4) 

Beskattningsrätt 43 (37.1) 58 (50.0) 35 (30.2) 136 (39,1) 

Dubbel bokföring 34 (29.3) 51 (44.0) 27 (23.3) 112 (32,2) 

Ekonomisk 

brottslighet 
43 (37.1) 45 (38.8) 27 (23.3) 115 (33,0) 

Ekonomistyrning 31 (26.7) 46 (39.7) 28 (24.1) 105 (30,2) 

Etiska normer och 

regler 
58 (50.0) 36 (31.0) 41 (35.3) 135 (38,8) 

Ett professionellt 

beteende 
61 (52.6) 50 (43.1) 53 (45.7) 164 (47,1) 

Finansiering 46 (39.7) 42 (36.2) 26 (22.4) 114 (32,8) 

Interna kontroller 65 (56.0) 70 (60.3) 36 (31.0) 171 (49,1) 

Internationella 

regelsystem 
26 (22.4) 34 (29.3) 27 (23.3) 87 (25,0) 

Jävsituationer 71 (61.2) 39 (33.6) 31 (26.7) 141 (40,5) 

Riskbedömning 80 (69.0) 58 (50.0) 44 (37.9) 182 (52,3) 

Redovisnings- & 

revisions principer 
72 (62.1) 66 (56.9) 51 (44.0) 189 (54,3) 

Redovisnings- samt 

revisionssystem/ 

program 

58 (50.0) 59 (50.9) 38 (32.8) 155 (44,5) 

Revisions 

bedömningar 
70 (60.3) 68 (58.6) 59 (50.9) 197 (56,6) 

Bedöma klientens 

betalningsförmåga 
50 (43.1) 29 (25.0) 22 (19.0) 101 (29,0) 

Bedöma 

revisionsbevis 
44 (37.9) 73 (62.9) 52 (44.8) 169 (48,6) 

Fatta beslut 38 (32.8) 47 (40.5) 50 (43.1) 135 (38,8) 

Förhandla 11 (9.50) 14 (12.1) 15 (12.9) 40 (11,5) 

Förstå klientens 

verksamhet 
80 (69.0) 68 (58.6) 44 (37.9) 192 (55,2) 

Inneha en 

yrkesintegritet 
53 (45.7) 51 (44.0) 49 (42.2) 153 (44,0) 

Leda projekt 49 (42.2) 44 (37.9) 23 (19.8) 116 (33,3) 

Organisera och 

strukturera 
65 (56.0) 49 (42.2) 29 (25.0) 143 (41,1) 

Planera tid 72 (62.1) 41 (35.3) 21 (18.1) 134 (38,5) 
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Presentera resultat 22 (19.0) 40 (34.5) 62 (53.4) 124 (35,6) 

Rapportera muntligt 29 (25.0) 44 (37.9) 68 (58.6) 141 (40,5) 

Rapportera skriftligt 27 (23.3) 38 (32.8) 69 (59.5) 134 (38,5) 

Samarbeta 46 (39.7) 53 (45.7) 31 (26.7) 130 (37,4) 

Tänka affärsmässigt 53 (45.7) 42 (36.2) 26 (31.0) 121 (34,8) 

Tänka kritisk 75 (64.7) 68 (58.6) 48 (41.4) 191 (54,9) 

Upptäcka bedrägeri 46 (39.7) 48 (41.4) 22 (19.0) 116 (33,3) 

Utifrån detta avser kunskaper kring riskbedömning (69,0 %), förmågan att förstå 

klientens verksamhet (69,0 %) samt förmågan att tänka kritiskt (64,7 %) vara tillämpliga 

i planeringsfasen enligt respondenterna, då dessa kunskaper och förmågor har högst 

medelvärde. De kunskaper och förmågor som har lägst medelvärde är förmågan att 

förhandla (9,5 %), förmåga att presentera resultat (19,0 %) och kunskaper kring 

internationella regelsystem (22,2 %). Vad gällande granskningsfasen har förmågan att 

bedöma revisionsbevis (62,9 %), kunskaper kring interna kontroller (60,3 %) samt 

kunskaper kring revisonsbedömningar, förmågan att förstå klientens verksamhet och 

förmågan att tänka kritiskt (58,5 %), högst värde. De kunskaper och förmågor som har 

lägst medelvärde är förmågan att förhandla (12,9 %), förmågan att planera tid (18,1 %) 

samt kunskaper kring internationella regelsystem (29,3 %). Förmågan att presentera 

resultat (53,4 %) samt rapportera muntligt (58,6 %) och skriftligt (59,5 %) anses vara de 

tre mest tillämpliga kunskaper och förmågor i utvärderings- och rapporterings fasen, 

eftersom de har det högsta medelvärdet. De tre kunskaperna och förmågorna med lägst 

värde i denna revisionsfas är förmågan att förhandla (12,9 %), förmågan att planera tid 

(18,1 %) och förmågan att upptäcka bedrägeri samt bedöma klientens betalningsförmåga 

(19,0 %).  

Utifrån tabellen kan det även utläsas de kunskaper och förmågor som totalt har högst samt 

lägst medelvärde över de tre revisionsfaserna. Dessa har beräknats genom att summera 

antal besvarande respondenter av respektive kunskaper eller förmåga i respektive fas och 

sedan dividerat detta med 348, vilket avser de 116 besvarande respondenterna 

multiplicerat med tre revisionsfaser. De tre kunskaper och förmågor med högst 

medelvärde är i detta fall kunskap kring revisionsbedömningar (56,6 %), förmågan att 

förstå klientens verksamhet (55,2 %) samt förmågan att tänka kritiskt (54,9 %). De med 

lägsta värde är förmågan att förhandla (11,5 %), kunskaper kring internationella 

regelsystem (25,0 %) och kunskaper kring affärsjuridik (28,4 %). 
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5.2 Analysmetoder 

5.2.1 Faktoranalys 

Eftersom syftet med denna undersökning är att beskriva och utforska vilka kunskaper en 

revisor har och använder sig av, har en explorativ faktoranalys använts. En faktoranalys 

är tillämplig i forskningar där syftet är att finna mönster bland ett antal olika faktorer 

(Djurfeldt & Barmark, 2009) och därför är denna analysmetod tillämplig i den aktuella 

forskningen, då undersökning har identifierat 32 kunskaper och förmågor för att finna 

bakomliggande mönster till vilka av dessa som tillämpas i de tre revisionsfaserna. Enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 70) kan faktoranalys även ge en uppfattning kring vilka 

variabler ”som mäter likartade respektive skilda fenomen”. Detta tas i beaktande då 

faktoranalysen tillämpas i denna forskning genom att de 32 definierade kunskaperna och 

förmågorna kombineras genom att skapa bakomliggande komponenter. 

För att säkerställa om de olika kunskaperna och förmågorna går att kombinera i 

komponenter valdes att använda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) värdet som en 

kontrollfunktion. Detta värde visar om det är relevant att sammanfoga dessa kunskaper 

och förmågor i en faktoranalys och för de tre revisionsfaserna uppgick värdet till; a) 

planeringsfasen 0,907, b) granskningsfasen 0,915 och c) utvärderings- och 

rapporteringsfasen 0,912. Detta tyder på att det är relevant att kombinera de olika 

kunskaperna och förmågorna i olika komponenter, eftersom Williams, Brown och 

Onsman (2010) framhäver att ett KMO-värde som överstiger 0,5 anger att det är lämpligt 

att genomföra en explorativ faktoranalys. 

5.2.1.1 Planeringsfasen 

Genom att tillämpa den explorativa faktoranalysen framgick det att det var relevant att 

slå samman de olika kunskaperna och förmågorna i fem komponenter, vad gällande 

planeringsfasen. Indelningen av de olika kunskaperna och förmågorna i de olika 

komponenterna, baseras utifrån i vilken komponent respektive kunskap och förmåga 

laddar högst, det vill säga har högst värde. I tabell 5.6 redogörs den indelningen som 

gjorts och eftersom vissa kunskaper och förmågor laddade högt i mer än en komponent, 

gjordes vissa medvetna val av placering.  
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Tabell 5.6 Planeringsfasens fem komponenter 

Planeringsfasen 
Komponenter 

1 2 3 4 5 

Förstå klientens verksamhet 0,839 0,269 0,197 0,078 0,154 

Riskbedömning 0,836 0,304 0,142 0,062 0,144 

Redovisningsprinciper och 

revisions principer 
0,822 0,136 0,191 0,195 0,125 

Planera tid 0,747 0,340 0,045 0,153 0,174 

Tänka kritiskt 0,724 0,416 0,186 0,066 0,237 

Revisionsbedömningar 0,713 0,136 0,220 0,160 0,208 

Interna kontroller 0,699 0,036 0,173 0,340 0,314 

Organisera och strukturera 0,695 0,257 -0,019 0,216 0,302 

Jävsituationer 0,692 0,455 0,139 0,120 0,006 

Allmän affärskunskap 0,648 0,232 0,250 -0,054 0,346 

Redovisnings-samt 

revisionssystem/program 
0,635 0,112 0,189 0,460 0,079 

Inneha en yrkesintegritet 0,446 0,647 0,270 0,176 -0,025 

Upptäcka bedrägeri 0,305 0,633 0,261 0,366 0,108 

Etiska normer och regler 0,505 0,578 0,036 0,260 0,180 

Leda projekt 0,352 0,575 -0,059 0,090 0,398 

Bedöma klientens 

betalningsförmåga 
0,389 0,561 0,272 0,229 0,191 

Samarbeta 0,286 0,555 0,224 0,204 0,232 

Fatta beslut 0,126 0,551 0,328 0,342 0,383 

Ekonomisk brottslighet 0,259 0,537 0,108 0,321 0,305 

Ett professionellt beteende 0,622 0,500 0,117 0,143 0,008 

Rapportera muntligt 0,165 0,167 0,837 0,226 0,127 

Rapportera skriftligt 0,202 0,114 0,782 0,232 0,135 

Presentera resultat 0,092 0,119 0,682 0,365 0,176 

Bedöma revisionsbevis 0,295 0,228 0,644 0,011 0,290 

Affärsjuridik 0,212 0,311 0,201 0,738 0,165 

Beskattningsrätt 0,306 0,156 0,282 0,602 0,366 

Förhandla 0,047 0,234 0,301 0,572 0,000 

Internationella regelsystem 0,150 0,213 0,207 0,190 0,711 

Finansiering 0,399 0,027 0,280 0,161 0,599 

Dubbel bokföring 0,185 0,246 0,180 0,480 0,523 

Tänka affärsmässigt 0,362 0,395 0,325 -0,011 0,523 

Ekonomistyrning 0,248 0,237 0,140 0,512 0,465 

Cronbach's Alpha 0,954 0,914 0,850 0,754 0,820 

Kunskaper kring ett professionellt beteende är en av de svårplacerade kunskaperna. Trots 

att denna laddades högst i komponent ett, placerades den i komponent två med 

anledningen att denna komponent innehöll mer personliga egenskaper samt 
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yrkesintegritet. Kunskaper kring etiska normer och regler är en ytterligare svårplacerad 

kunskap. Eftersom komponent två innehöll mer allmänna acceptabla samspel, såsom 

förmågan att inneha yrkesintegritet samt ett professionellt beteende är det tillämpligt att 

placera denna kunskap i denna komponent. För att ha ett professionellt beteende måste 

individen uppträda på ett acceptabelt sätt och ha kunskaper kring etiska normer och regler 

för att på så sätt kunna inneha en yrkesintegritet. Ytterligare två kunskaper som är möjliga 

att placera i två olika komponenter var kunskap kring ekonomistyrning och dubbel 

bokföring. Dessa valdes att placeras i komponent fem, då denna komponent innehöll 

kunskaper kring internationella regelsystem och finansiering men också förmågan att 

tänka affärsmässigt. Dessa kunskaper och förmågor är mer affärsinriktade jämfört med 

de mer juridiska i komponent fyra, och därför valdes ekonomistyrning och dubbel 

bokföring att placeras i komponent fem. 

Komponent ett benämns kunskaper och förmågor kring redovisning och klientens 

verksamhet. Denna benämning valdes för att komponenten innehöll grundläggande 

kunskaper kring redovisning som används vid revisions- och riskbedömningar. För att 

genomföra dessa bedömningar måste revisorn ha kunskaper kring klientens verksamhet, 

omgivning och dess interna kontroller. Efter att denna förståelse har förvärvats kan 

revisorn planera och strukturera revisionen. Personliga egenskaper och färdigheter är den 

valda benämningen för komponent två, eftersom förmågan att samarbeta, leda projekt 

samt fatta beslut är subjektiva egenskaper som varierar samt relateras till varje enskild 

individ. Dessutom är förmågan att inneha en yrkesintegritet, upptäcka bedrägerier samt 

inneha ett professionellt beteende men även etiska normer och regler, viktiga 

komponenter till att revisorn uppfattas professionell. Eftersom komponent tre innehåller 

faktorer såsom presentera resultat, rapportera muntligt och skriftligt samt förmågan att 

bedöma revisionsbevis, benämns denna komponent förmågan att presentera. Komponent 

fyra benämns juridiska kunskaper och förmågor, eftersom den innehåller affärsjuridik, 

beskattningsrätt och förmågan att förhandla, vilka är starkt kopplade till juridiska moment 

och arbetsområden. Då den sista komponenten i planeringsfasen innehåller kunskaper 

kring finansiering, ekonomistyrning, dubbel bokföring samt förmågan att tänka 

affärsmässigt, vilka är viktiga grundkunskaper för ekonomen att förstå, passar 

benämningen grundläggande ekonomi. Även kunskaper kring internationella regelsystem 

är en viktig grundkunskap för ekonomen, då det är allmänt känt att en ekonomi inte är 

sluten utan interagerar internationellt. 
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Sist i tabell 5.6 redogörs de olika komponenternas Cronbach’s Alpha, vilket visar om de 

faktorer7 som respektive komponent innehåller mäter samma sak och ska uppgå till minst 

0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Om faktorerna mäter samma sak är det relevant att slå 

ihop dessa faktorer till respektive komponent. Cronbach’s Alphas värdet kan variera 

beroende på hur många variabler respektive komponent innehåller och detta måste tas 

hänsyn till vid bedömning av reliabiliteten. De fem komponenterna har ett Alpha värde 

som överstiger 0,7, där komponent ett har ett värde på 0,954, komponent två 0,914, 

komponent tre 0,850, komponent fyra 0,754 och komponent fem har ett värde på 0,820. 

Detta innebär att det är relevant att slå ihop de olika kunskaperna och förmågorna i 

respektive komponent. Ett sätt att ge en förtydligande bild kring varför de olika 

kunskaperna och förmågorna grupperas tillsammans i de olika komponenterna, är att 

granska komponenternas egenvärde. Om detta värde överstiger ett innebär det att det ger 

mer förklaring att dela upp faktorerna i ytterligare komponenter, vilket resulterade i att 

optimal förklaring gavs genom att dela upp faktorerna i fem komponenter, vad gällande 

planeringsfasen (se tabell 5.7). Dessutom kan den totala förklaringsgraden för 

komponenten utläsas ur detta värde, vilket anger att de kunskaper och förmågor som 

skapar komponent ett, sammanlagt ger 49,0 % förklaring i planeringsfasen. Faktorerna i 

övriga komponenter ger ytterligare förklaring med 8,1 %, 4,4 %, 3,7 % och 3,2 %, vilket 

resulterar i att komponenterna tillsammans ger ett kumulativt värde på 68,4 %.  

Tabell 5.7 Egenvärde för planeringsfasens fem komponenter 

Komponent Egenvärde 
Förklarings-

grad i procent 

Kumulativ 

förklaringsgrad i 

procent 

1. Kunskaper och förmågor 

kring redovisning och klientens 

verksamhet  

15,7 49,0 49,0 

2. Personliga egenskaper och 

färdigheter 
2,6 8,1 57,1 

3. Förmågan att presentera  1,4 4,4 61,6 

4. Juridiska kunskaper och 

förmågor 
1,2 3,7 65,3 

5. Grundläggande ekonomi 1,0 3,2 68,4 

                                                 
7 Med faktorer avser de 32 kunskaper och förmågor.  
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5.2.1.2 Granskningsfasen 

Även i granskningsfasen anses det vara relevant att slå ihop och göra indelningar av de 

olika kunskaperna och förmågorna i ett antal komponenter. Indelningen baseras på, som 

i planeringsfasen, i vilken komponent de respektive kunskaperna och förmågorna laddar 

högst, det vill säga passar bäst. Det fanns även i denna fas faktorer som var svårplacerade, 

då de hade ett högt värde på mer än en komponent (se tabell 5.8).  

Tabell 5.8 Granskningsfasens tre komponenter 

Granskningsfasen Komponenter 

1 2 3 

Bedöma revisionsbevis 0,890 0,292 0,190 

Tänka kritiskt 0,846 0,297 0,146 

Interna kontroller 0,844 0,318 0,267 

Förstå klientens verksamhet 0,822 0,312 0,222 

Redovisnings - och revisions 

principer 
0,818 0,283 0,319 

Revisionsbedömningar 0,786 0,301 0,303 

Redovisnings- samt 

revisionssystem/program 
0,719 0,320 0,266 

Beskattningsrätt 0,643 0,434 0,260 

Allmän affärskunskap 0,595 0,463 0,345 

Riskbedömning 0,589 0,381 0,319 

Inneha en yrkesintegritet 0,557 0,454 0,352 

Dubbel bokföring 0,517 0,601 0,225 

Ett professionellt beteende 0,470 0,461 0,455 

Internationella regelsystem 0,273 0,776 0,167 

Organisera och strukturera 0,423 0,717 0,097 

Leda projekt 0,417 0,706 0,167 

Ekonomistyrning 0,414 0,689 0,083 

Finansiering 0,387 0,666 0,239 

Jävsituationer 0,268 0,634 0,368 

Förhandla -0,052 0,633 0,466 

Ekonomisk brottslighet 0,412 0,629 0,243 

Samarbeta 0,575 0,619 0,189 

Affärsjuridik 0,378 0,603 0,298 

Upptäcka bedrägeri 0,449 0,581 0,391 

Fatta beslut 0,418 0,566 0,378 

Tänka affärsmässigt 0,338 0,557 0,394 

Etiska normer och regler 0,269 0,551 0,405 

Bedöma klientens 

betalningsförmåga 
0,127 0,475 0,569 
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Planera tid 0,459 0,433 0,326 

Presentera resultat 0,307 0,228 0,804 

Rapportera skriftligt 0,294 0,164 0,773 

Rapportera muntligt 0,410 0,234 0,759 

Cronbach's Alpha 0,967 0,954 0,894 

En av de kunskaper som laddade högt på mer än en komponent av granskningsfasens tre 

komponenter, är kunskaper kring ett professionellt beteende. Denna kunskap 

kategoriserades i komponent ett, då denna innehåller förmågan att inneha en 

yrkesintegritet som har en stark koppling till det professionella beteendet. Även 

kunskaper kring dubbel bokföring laddade högt i två komponenter, men bestämdes att 

tillhöra komponent ett tillsammans med övriga kunskaper kring redovisning och revision. 

En ytterligare kunskap som var svårplacerad är kunskaper kring etiska normer och regler 

och den valdes att placeras i komponent två, eftersom komponenten innehåller juridiska 

och affärsmässiga faktorer såsom kunskap kring affärsjuridik, ekonomisk brottslighet 

samt jävsituationer. Kunskaper kring etiska normer och regler relateras med dessa 

juridiska och affärsmässiga faktorer och därför behövs kunskap kring etiska normer och 

regler för att skapa en djupare förståelse. En annan faktor som relateras med etiska normer 

och regler samt jävsituationer är förmågan att upptäcka bedrägeri. Därför valdes att 

kategorisera förmågan att upptäcka bedrägeri i komponent två, då den hör till ekonomisk 

brottslighet och de juridiska beaktandena som måste tas hänsyn till. Två ytterligare 

förmågor som var svårplacerade är förmågan att förhandla samt fatta beslut. Eftersom 

komponent två innehåller förmågan att leda projekt, är det även viktigt att individen 

innehar förmågan att förhandla och fatta beslut och därför valdes dessa två förmågor att 

placeras i komponent två. Av samma anledning valdes förmågan att samarbeta och 

planera tid att placeras i komponent två, då det anses vara viktigt att samarbeta och 

planera tid för det arbete som utförs, för att prestera och leverera en god service. 

Granskningsfasen första komponent benämns kunskaper och förmågor kring redovisning, 

professionalitet och klientens verksamhet. Anledningen är att i komponenten återfinns 

kunskaper och förmågor som är nära knuten till redovisning, såsom redovisningsprinciper 

och system/program, men även kunskaper kring klientens verksamhet. Dessutom finns 

faktorer som är mer kopplade till personlighet exempelvis ett professionellt beteende, 

förmågan att inne yrkesintegritet samt göra riskbedömningar och tänka kritiskt. En 

kunskap som skiljer sig från ovanstående faktorer är kunskap kring beskattningsrätt. 

Denna kunskap kan ändå ingå i denna benämning, eftersom beskattningssystemet i 
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Sverige är nära knutet till redovisning och de principer som tillämpas. Komponent två har 

döpts till juridiska, ekonomiska samt personliga kunskaper och förmågor. I denna 

komponent finns både juridiska faktorer såsom affärsjuridik, jävsituationer och 

ekonomisk brottslighet, men även ekonomiska faktorer bland annat ekonomistyrning, 

finansiering och förmågan att tänka affärsmässigt. Dessutom innehåller komponent två 

förmågor som är subjektiva och varierar på individnivå som till exempel förmågan att 

planera tid, samarbeta, förhandla och fatta beslut. Den sista komponenten är förmågan att 

presentera, vilket innehåller faktorer såsom rapportera muntligt samt skriftligt och 

innebär att resultaten av det utförda arbetet presenteras. 

De tre komponenterna i granskningsfasen har ett Cronbach’s Alpha värde på respektive 

0,967, 0,954 och 0,894. Dessa värden visar att det är relevant att sammanföra de olika 

kunskaperna och förmågorna i dessa tre komponenter, eftersom faktorerna mäter liknande 

fenomen. Granskningsfasens tre komponenter har ett egenvärde som överstiger ett, vilket 

innebär att det ger optimal förklaring att dela upp faktorerna i totalt tre komponenter. 

Utifrån detta värde kan det även utläsas att faktorerna i de olika komponenterna ger en 

förklaring på 58,9 %, 5,9 % samt 4,4 %, vilket tillsammans ger en total förklaringsgrad 

på 69,2 % (se tabell 5.9).  

Tabell 5.9 Egenvärde för granskningsfasens tre komponenter 

Komponent Egenvärde 
Förklarings- 

grad i procent 

Kumulativ 

förklaringsgrad i 

procent 

1. Kunskaper och förmågor kring 

redovisning, professionalitet och 

klientens verksamhet 

18,8 58,9 58,9 

2. Juridiska, ekonomiska samt 

personliga kunskaper och 

förmågor 

1,9 5,9 64,8 

3. Förmågan att presentera 1,4 4,4 69,2 

5.2.1.3 Utvärderings- och rapporteringsfasen 

Eftersom utvärderings- och rapporteringsfasen har ett Kaiser-Meyer-Olkin värde på 

0,912, är det relevant att sammanföra de olika kunskaperna och förmågorna i tre 

komponenter (se tabell 5.10).    
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Tabell 5.10 Utvärderings- och rapporteringsfasens tre komponenter 

Utvärderings- och 

rapporteringsfasen 

Komponenter 

1 2 3 

Redovisnings - samt 

revisionssystem/program 
0,773 0,323 0,194 

Finansiering 0,767 0,205 0,316 

Affärsjuridik 0,763 0,226 0,338 

Dubbel bokföring 0,761 0,217 0,435 

Interna kontroller 0,692 0,341 0,303 

Ekonomisk brottslighet 0,685 0,235 0,476 

Ekonomistyrning 0,682 0,268 0,374 

Beskattningsrätt 0,651 0,349 0,261 

Redovisnings- och 

revisions principer 
0,625 0,574 0,127 

Internationella regelsystem 0,621 0,282 0,291 

Allmän affärskunskap 0,520 0,518 0,241 

Upptäcka bedrägeri 0,473 0,214 0,598 

Bedöma klientens 

betalningsförmåga 
0,452 0,187 0,595 

Jävsituationer 0,418 0,315 0,484 

Rapportera skriftligt 0,235 0,860 0,127 

Rapportera muntligt 0,193 0,856 0,155 

Presentera resultat 0,173 0,771 0,226 

Ett professionellt beteende 0,189 0,725 0,370 

Revisionsbedömningar 0,487 0,704 0,490 

Inneha en yrkesintegritet 0,230 0,703 0,321 

Fatta beslut 0,227 0,694 0,374 

Bedöma revisionsbevis 0,334 0,693 0,290 

Tänka kritiskt 0,473 0,622 0,203 

Etiska normer och regler 0,321 0,541 0,441 

Riskbedömning 0,476 0,500 0,255 

Tänka affärsmässigt 0,409 0,454 0,467 

Förstå klientens verksamhet 0,532 0,436 0,252 

Leda projekt 0,234 0,289 0,863 

Förhandla 0,292 0,155 0,785 

Samarbeta 0,231 0,324 0,714 

Organisera och strukturera 0,265 0,341 0,669 

Planera tid 0,539 0,159 0,662 

Cronbach's Alpha 0,954 0,949 0,908 
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Som i både planeringsfasen och granskningsfasen fanns det även i utvärderings- och 

rapporteringsfasen faktorer som laddade högt i mer än en komponent. Två av dessa är 

kunskaper kring allmän affärskunskap samt redovisnings- och revisions principer, som 

bestämdes att placeras i komponent ett. Anledningen till detta är att den första 

komponenten innehåller kunskaper som relateras till redovisning såsom dubbel bokföring 

och redovisnings- samt revisionssystem/program. Även kunskaper kring jävsituationer 

valdes att kategoriseras i komponent ett eftersom komponent tre innehåller faktorer som 

är mer personliga och beteende relaterade, såsom förmågan att samarbeta, leda projekt 

och planera tid. Även förmågan att upptäcka bedrägeri och bedöma klientens 

betalningsförmåga kategoriserades i komponent ett, eftersom jävsituationer och andra 

redovisnings samt juridiska regler relateras med förmågan att upptäcka bedrägeri och 

bedöma klientens betalningsförmåga. Tre ytterligare kunskaper och förmågor som var 

svårplacerade är kunskaper kring etiska normer och regler, förmågan att tänka 

affärsmässigt samt förstå klientens verksamhet. Kunskaper kring etiska normer och regler 

anses relateras till ett professionellt beteende samt revisionsbedömningar och dessa 

återfinns i komponent två. Vad gällande förmågan att tänka affärsmässigt och förstå 

klientens verksamhet är dessa viktiga då individen fattar beslut utifrån en affärsmässig 

vinkel, men även vid revisionsbedömningar är det viktigt att ha förståelse kring klientens 

verksamhet. Med denna anledning valdes dessa tre faktorer att placeras i komponent två. 

Utvärderings- och rapporteringsfasens tre komponenter har ett Cronbach’s Alpha värde 

som överstiger 0,7, vilket innebär att det är relevant att slå samman de olika faktorerna i 

de valda komponenter då dessa mäter samma sak, det vill säga har en hög reliabilitet. 

Komponent ett har ett Alpha värde på 0,954 och benämns ekonomiska samt juridiska 

kunskaper och förmågor, där benämningen grundas på att komponenten innehåller alla 

grundläggande kunskaper kring redovisning samt allmän ekonomi men även juridiska 

kunskaper såsom jävsituation, ekonomiska brottslighet samt affärsjuridik. Den andra 

komponenten har döpts till professionalitet samt klientspecifika kunskaper och förmågor, 

med anledning att de flesta faktorer i denna komponent relateras till klientens verksamhet 

och de bedömningar revisorn gör angående klienten, bland annat riskbedömningar, 

revisionsbedömningar samt förmåga att förstå klientens verksamhet. I denna komponent 

återfinns dessutom faktorer som påverkar revisorns professionalitet, till exempel 

beaktandet av etiska normer och regler samt förmågan att inneha en yrkesintegritet och 

ett professionellt beteende. Denna komponent har ett Alpha värde på 0,949. Den tredje 



Empirisk analys   Eklöf & Mengistu 

65 

 

och sista komponenten, som har ett Alpha värde på 0,908, benämns personliga 

färdigheter på grund av att komponenten innehåller faktorer såsom organisera, leda 

projekt, förhandla, samarbeta samt planera tid och som anses vara subjektiva och 

personliga färdigheter.  

Även utvärderings- och rapporteringsfasens tre komponenter har ett egenvärde som 

överstiger ett, vilket har samma innebörd som i övriga faser. Att komponent ett har en 

förklaringsgrad på 55,3 % innebär att de kunskaper och förmågor som återfinns i denna 

komponent förklarar 55,3 % av de aktiviteter som utförs i denna fas. Eftersom komponent 

två har en grad på 7,6 % och komponent tre en grad på 4,8 %, så ger dessa ytterligare 7,6 

% respektive 4,8 % förklaring i utvärderings- och rapporteringsfasen. Totalt innebär detta 

att de tre komponenterna tillsammans ger en förklaring i fasen på 67,7 % (se tabell 5.11).   

Tabell 5.11 Egenvärde för utvärderings- och rapporteringsfasens tre komponenter 

Komponent Egenvärde 
Förklarings-

grad i procent 

Kumulativ 

förklaringsgrad i 

procent 

1. Ekonomiska samt juridiska 

kunskaper och förmågor 
17,7 55,3 55,3 

2. Professionalitet och 

klientspecifika kunskaper och 

förmågor 

2,4 7,6 62,9 

3. Personliga färdigheter 1,5 4,8 67,7 

5.2.2 Beskrivande statistik för de nya komponenterna 

Nedan följer en beskrivande statistik för de fem komponenter i planeringsfasen samt de 

tre komponenterna i granskningsfasen respektive utvärderings- och rapporteringsfasen 

som presenterades i avsnitt 5.2.1. 

5.2.2.1 Planeringsfasen 

I tabell 5.12 redogörs antalet och andelen av de respondenter som valt alla faktorer som 

ingår i respektive komponent samt de som valde en del av dessa eller inga alls. Som kan 

avläsas ur tabellen varierar skillnaden mellan andelen där respondenterna valt alla eller 

ingen alls kraftigt, vilket ger en indikation på att det finns delade meningar bland 

respondenterna. 

Tabell 5.12 Beskrivande statistik av planeringsfasens fem komponenter 
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 Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

  

Kunskaper och 

förmågor kring 

redovisning och 

klientens verksamhet 

Personliga egenskaper och 

färdigheter 

Förmågan att 

presentera 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Valt alla 25 21,6 16 13,8 12 10,3 

Valt 

delvis 
59 50,8 63 54,3 37 31,9 

Valt 

ingen 
32 27,6 37 31,9 67 57,8 

Totalt 116 100,0 116 100,0 116 100,0 

       

 Komponent 4 Komponent 5   

 Juridiska kunskaper 

och förmågor 
Grundläggande ekonomi 

  

   

 Frekvens Procent Frekvens Procent   

Valt alla 10 8,6 13 11,2   

Valt 

delvis 
36 31,1 57 49,1 

  

Valt 

ingen 
70 60,3 46 39,7 

  

Totalt 116 100 116 100,0   

Av de 116 respondenterna har 21,6 % av dessa valt alla de elva kunskaper och förmågor 

som ingår i komponenten kunskaper och förmågor kring redovisning och klientens 

verksamhet. Däremot har 27,6 % inte angett att några av dessa elva faktorer ger förklaring 

i planeringsfasen. I komponent personliga egenskaper och färdigheter har 13,8 % av 

respondenterna valt alla nio kunskaper och förmågor som denna komponent innehåller, 

medan 31,9 % inte angett någon faktor. 10,3 % av respondenterna valde alla kunskaper 

och förmågor som återfinns i komponenten förmågan att presentera och 57,8 % valde 

inga faktorer alls. I komponent juridiska kunskaper och förmågor är det en kraftig 

skillnad mellan andelen som valt alla faktorer (8,6 %) och de som inte valt några (60,3 

%), vilket tyder på att en minoritet anser att denna komponent är tillämplig i 

planeringsfasen. I den femte och sista komponenten grundläggande ekonomi valde endast 

11,2 % av respondenterna alla kunskaper och förmågor, medan 39,7 % inte valde några 

av dessa. 
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5.2.2.2 Granskningsfasen  

Som det framgår i tabell 5.13 har 19,8 % av de 116 respondenterna valt alla tretton 

kunskaper och förmågor som ingår i komponenten kunskaper och förmågor kring 

redovisning, professionalitet och klientens verksamhet. Dessutom har 35,3 % inte valt 

någon av de angivna faktorerna. I komponent juridiska, ekonomiska samt personliga 

kunskaper och förmågor har 4,3 % respektive 27,6 % valt alla sexton faktorer respektive 

inga faktorer. I den tredje och sista komponenten förmågan att presentera motsvarar 25,0 

% de respondenter som valde alla tre faktorer, medan 56,9 % avser de som inte valde 

några faktorer. Det finns en tydlig differens mellan andelen respondenter som angett alla 

respektive inga faktorer i varje komponent, vilket tyder på att det finns oense meningar 

bland respondenterna vad gällande de kunskaper och förmågor som ingår i de olika 

komponenterna. 

Tabell 5.13 Beskrivande statistik av granskningsfasens tre komponenter 

 Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

  

Kunskaper och 

förmågor kring 

redovisning, 

professionalitet och 

klientens verksamhet 

Juridiska, ekonomiska 

samt personliga 

kunskaper och förmågor 

Förmågan att 

presentera 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Valt alla 23 19,8 5 4,3 29 25,0 

Valt 

delvis 
52 44,9 79 68,1 21 18,1 

Valt 

ingen 
41 35,3 32 27,6 66 56,9 

Totalt 116 100,0 116 100,0 116 100,0 

5.2.2.3 Utvärderings- och rapporteringsfasen  

Ur tabell 5.14 kan det avläsas att 7,8 % av respondenterna angav att de fjorton kunskaper 

och förmågor som ingår i komponent ekonomiska samt juridiska kunskaper och förmågor 

är tillämpliga i utvärderings- och rapporteringsfasen, medan 27,6 % inte ansåg att några 

av dessa faktorer var tillämpliga. I komponent professionalitet samt klientspecifika 

kunskaper och förmågor har endast 12,9 % valt alla de tretton kunskaper och förmågor 

som ingår i komponenten, medan 36,2 % inte valt några av dessa. Enbart 11,2 % av de 

116 respondenterna har angett att alla de fem faktorer som komponenten personliga 
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färdigheter innehåller, ger förklaring i denna revisionsfas. Däremot har 64,7 % angett att 

inga av dessa kunskaper och förmågor är tillämpliga. Även i dessa tre komponenter har 

stora skillnader identifierats mellan respondenternas anseende på vilka kunskaper och 

förmågor som har en hög förklaringsgrad, vilket indikerar på skilda meningar bland 

urvalet. 

Tabell 5.14 Beskrivande statistik av utvärderings- och rapporteringsfasens tre komponenter 

 Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

  

Ekonomiska samt 

juridiska kunskaper och 

förmågor 

Professionalitet samt 

klientspecifika 

kunskaper och förmågor 

Personliga 

färdigheter 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Valt alla 9 7,8 15 12,9 13 11,2 

Valt 

delvis 
75 64,6 59 50,9 28 24,1 

Valt 

ingen 
32 27,6 42 36,2 75 64,7 

Totalt 116 100,0 116 100,0 116 100,0 

5.2.3 Korrelationsmatriser och regressionsanalys  

Ett korrelationstest genomfördes för respektive fas med syfte att kontrollera om det finns 

någon samvariation mellan de olika kontrollvariablerna, men också mellan 

kontrollvariablerna och komponenterna. Samvariationen kan vara både positiv och 

negativ, där en ökning av en faktor leder till en ökning eller minskning av den faktor som 

denne samvarierar med. Exempelvis visade testet att det fanns en signifikant negativ 

variation mellan antal års erfarenhet och tillhörighet till BIG 4 byråer, eftersom denna 

variation är signifikant när ett 99 % -igt konfidensintervall tillämpas (se bilaga 5-7). 

Eftersom korrelationen endast sker mellan kontrollvariablerna och inte mellan 

komponenterna och kontrollvariablerna, indikerar detta på att det saknas variation mellan 

dessa och därför kommer ingen vidare diskussion föras kring de olika korrelationerna i 

bilagorna 5 till och med 7.  

Ett annat sätt att kontrollera att komponenterna som skapats i avsnitt 5.2.1 ger förklaring 

till det undersökta fenomenet var för sig, utan påverkan från kontrollvariablerna, är att 

genomföra en multipel regressionsanalys. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) innebär multipel regressionsanalys att forskningen inkluderar mer än en oberoende 
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variabel och detta är därför tillämpligt i denna forskning, då forskningen består av fem 

oberoende (kontroll) variabler. De valda kontrollvariablerna är antal års universitets- och 

högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, antal års erfarenhet av revision, antal 

revisionsuppdrag, kön samt tillhörighet till BIG 4. Syftet med denna regressionsanalys är 

att kontrollera om det finns någon samvariation mellan kontrollvariablerna och de 

utvecklade komponenterna i de olika faserna. Tyder testets resultat på att det finns 

samvariation mellan dessa variabler, påverkas komponenten av kontrollvariablerna och 

därmed är komponenterna inte optimala att använda för att beskriva fenomenet, det vill 

säga revisorns kunskapsbas. 

Nedan i avsnitt 5.2.3.1 kommer det föras en fördjupande redogörelse kring 

signifikansnivån samt den justerade R2 kring komponent ett i planeringsfasen. För 

resterande komponenter i respektive fas kommer vikten endast läggas på komponenternas 

signifikansnivå, med anledningen att det förs liknande resonemang för samtliga 

komponenter som det förs för komponent ett i planeringsfasen. 

5.2.3.1 Planeringsfasen 

I tabell 5.15 redogörs det standardiserade betavärdet och standardavvikelsen för 

respektive komponent i planeringsfasen. Dessutom redogörs komponenternas F-värde, 

justerad R2 samt högsta VIF- värdet av kontrollvariablerna. 

Tabell 5.15 Multipel linjär regression 

Beroende variabler Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

 

Kunskaper och 

förmågor kring 

redovisning och 

klientens 

verksamhet 

Personliga 

egenskaper och 

färdigheter 

Förmågan att 

presentera 

Oberoende variabler Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv 

Hur många års 

universitets- och 

högskoleutbildning har 

du inom ekonomi 

och/eller juridik? 

0,123 0,055 0,121 0,052 0,016 0,050 

Hur många års 

erfarenhet har du av att 

arbeta med revision? 

0,134 0,004 0,024 0,004 0,098 0,003 
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Hur många 

revisionsuppdrag är du 

involverad i för 

tillfället?  

-0,067 0,001 -0,025 0,001 0,056 0,001 

Kön -0,115 0,081 0,067 0,077 0,013 0,074 

Tillhör de BIG 4 0,105 0,083 -0,017 0,079 0,036 0,076 

Konstanter 0,242 0,279 0,138 0,267 0,120 0,256 

F-värde 1,198  0,421  0,256  

Justerad R2 0,009  -0,026  -0,033  

VIF värde, högsta 1,208  1,208  1,208  

Signifikansnivå 0,315  0,833  0,936  

       

Beroende variabler Komponent 4 Komponent 5   

 

Juridiska kunskaper 

och förmågor 

Grundläggande 

ekonomi 
  

Oberoende variabler Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv   

Hur många års 

universitets- och 

högskoleutbildning har 

du inom ekonomi 

och/eller juridik? 

0,144 0,046 0,181† 0,047 

  

Hur många års 

erfarenhet har du av att 

arbeta med revision? 

0,051† 0,003 0,158 0,003 

  

Hur många 

revisionsuppdrag är du 

involverad i för 

tillfället?  

0,112 0,001 -0,026 0,001 

  

Kön 0,063 0,068 0,008 0,070   

Tillhör de BIG 4 -0,044 0,070 0,117† 0,072   

Konstanter -0,130 0,236 -0,200 0,242   

F-värde 0,898  1,558    

Justerad R2 -0,004  0,024    

VIF värde, högsta 1,208  1,208    

Signifikansnivå 0,485  0,178    

N=116       

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05; † p < 0.10    

Komponent kunskaper och förmågor kring redovisning och klientens verksamhet har ett 

justerat R2 på 0,009. Det justerade R2:t visar kontrollvariablernas förklaringskraft, det vill 

säga hur väl variationen i kontrollvariablerna förklarar variationen i de olika 
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komponenterna. Om värdet på den justerade R2 är större än noll respektive mindre än noll 

innebär detta att det finns samband respektive saknas samband mellan variablerna. Detta 

innebär därför att värden nära noll representerar ett svagt samband (Djurfeldt et.al., 2010). 

Ett justerat R2 på 0,009 tyder därför på att det finns ett svagt samband mellan 

komponenten och de fem kontrollvariablerna. Enligt Djurfeldt et.al. (2010, s.262) 

”indikerar ett signifikant R2 att en eller flera av betakoefficienterna är signifikanta”. 

Utifrån detta påstående kan det avläsas ur tabellen att kontrollvariablerna antal års 

utbildning, erfarenhet samt tillhörighet till BIG 4 har ett starkt samband med 

komponenten, medan antal revisionsuppdrag och kön saknar samband. Trots detta visar 

tabellen en total signifikansnivå på 31,5 % för hela komponenten och med hänsyn till ett 

konfidensintervall på 95 % innebär detta att hela komponenten inte är signifikant. Detta 

innebär att det saknas relevans att granska kontrollvariablernas variation i förhållande till 

komponenten och därför är det inte väsentligt att granska varje enskilt samband mellan 

respektive kontrollvariabel och komponenten. Därmed kommer undersökningen enbart 

lägga vikt på de resterande komponenternas signifikansnivå, eftersom det anses vara 

irrelevant att granska de enskilda sambanden, då hela komponenten inte anses vara 

signifikant. 

Komponenterna personliga egenskaper och färdigheter, förmågan att presentera, 

juridiska kunskaper och förmågor samt grundläggande ekonomi har en signifikansnivå 

på 83,3 %, 93,6 %, 48,5 % och 17,8 %, vilket överstiger en signifikansnivå på 5 %. Detta 

betyder att komponenterna inte är signifikant påverkbara av kontrollvariablerna och det 

är därför irrelevant att granska dessa komponenter tillsammans med kontrollvariablerna. 

5.2.3.2 Granskningsfasen 

Som nämndes i ovanstående avsnitt är det irrelevant att granska varje enskilda variabel i 

jämförelse med komponenterna, om inte hela komponenten är signifikant. Detta är även 

fallet i granskningsfasens tre komponenter då kunskaper och förmågor kring redovisning, 

professionalitet och klientens verksamhet har en signifikansnivå på 15,3 %, juridiska, 

ekonomiska samt personliga kunskaper och förmågor innehar en signifikansnivå på 61,7 

% samt förmågan att presentera har en signifikansnivå på 72,7 % (se tabell 5.16). 

Eftersom nivåerna överstiger 5 % är dessa inte signifikanta och därför kommer ingen 

djupgående förklaring föras kring enskilda betavärden eller standardavvikelser. 
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Tabell 5.16 Multipel linjär regression 

Beroende variabler Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

 

Kunskaper och 

förmågor kring 

redovisning, 

professionalitet och 

klientens verksamhet 

Juridiska, 

ekonomiska samt 

personliga 

kunskaper och 

förmågor 

Förmågan att 

presentera 

Oberoende 

variabler 
Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv Std. B 

Std. 

Avv 

Hur många års 

universitets- och 

högskoleutbildning 

har du inom 

ekonomi och/eller 

juridik? 

0,136 0,056 0,155 0,046 0,093 0,060 

Hur många års 

erfarenhet har du av 

att arbeta med 

revision? 

0,099 0,004 0,078 0,003 0,117 0,004 

Hur många 

revisionsuppdrag är 

du involverad i för 

tillfället?  

-0,147 0,001 -0,034 0,001 0,012 0,001 

Kön -0,109 0,084 0,036 0,068 -0,022 0,088 

Tillhör de BIG 4 0,105 0,086 0,072 0,069 0,120 0,090 

Konstanter 0,184 0,288 0,028 0,033 -0,031 0,305 

F-värde 1,648  0,710  0,565  

Justerad R2 0,027  -0,013  -0,019  

VIF värde, högsta 1,208  1,208  1,208  

Signifikansnivå 0,153  0,617  0,727  

N=116       

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05; † p < 0.10   
 

5.2.3.3 Utvärderings- och rapporteringsfasen 

Även för utvärderings- och rapporteringsfasen gäller samma förutsättningar som för de 

andra faserna ovan. Denna fas tre komponenter är följande; ekonomiska samt juridiska 

kunskaper och förmågor som har en signifikansnivå på 45 %, professionalitet samt 

klientspecifika kunskaper och förmågor med en signifikansnivå på 43 % samt personliga 

färdigheter med en signifikansnivå på 13,7 %. Detta tyder på att komponenterna inte är 
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signifikant påverkbara av kontrollvariablerna, då deras signifikansnivå överstiger 5 % (se 

tabell 5.17).  

Tabell 5.17 Multipel linjär regression 

Beroende variabler Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

 

Ekonomiska samt 

juridiska kunskaper 

och förmågor 

Professionalitet 

samt klientspecifika 

kunskaper och 

förmågor 

Personliga färdigheter 

Oberoende 

variabler 
Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv Std. B Std. Avv 

Hur många års 

universitets- och 

högskoleutbildning 

har du inom ekonomi 

och/eller juridik? 

0,186† 0,047 0,104 0,053 0,124 0,046 

Hur många års 

erfarenhet har du av 

att arbeta med 

revision? 

0,135 0,003 0,035 0,004 -0,102    0,003 

Hur många 

revisionsuppdrag är 

du involverad i för 

tillfället?  

-0,012 0,001 -0,095 0,001 -0,014 0,001 

Kön -0,007 0,069 -0,018 0,078 0,161† 0,068 

Tillhör de BIG 4 0,054 0,071 0,128 0,080 0,073 0,070 

Konstanter -0,054 0,239 0,133 0,270 -0,031 0,236 

F-värde 0,952  0,986  1,716  

Justerad R2 -0,002  -0,001  0,030  

VIF värde, högsta 1,208  1,208  1,208  

Signifikansnivå 0,450  0,430  0,137  

N=116       

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05; † p < 0.10   

5.3 Tillägg från respondenter  

De identifierade kunskaperna och förmågorna som använts som svarsalternativ i 

enkätundersökningen är insamlade utifrån tidigare forskning, vilket möjliggör att det 

finns utrymme för kunskaper och förmågor som ännu inte identifierats. Av denna 

anledning innehöll enkätundersökningen ett öppet svarsalternativ, där respondenterna 
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fick möjlighet att bidra med ytterligare kunskaper och förmågor som de anser att de 

tillämpar i respektive revisionsfas, men som inte fanns angivna bland svarsalternativen.  

Utifrån de respondentssvar som erhölls i det öppna svarsfältet, anser respondenterna att 

det är viktigt att revisorn besitter en viss språkkunskap för att kunna uttrycka sig på ett 

professionellt sätt. Det är även viktigt att revisorn skaffar kunskaper kring klientens 

intäktsflöden samt de personer som är involverade i ägarkretsen, ledningen samt 

ekonomifunktionen. Ytterligare faktorer som revisorn måste besitta i planeringsfasen är 

förmågan att skapa en profil av klienten, det vill säga identifiera vilken personlighetstyp 

klienten är och hur detta påverkar dennes riskbeteende. Slutligen angav respondenterna 

att det är viktigt med branschkunskap och att bedömningar påverkas av erfarenhet från 

tidigare revisioner med klienten, men allra viktigast är att revisorn tillämpar sitt sunda 

förnuft och litar på sin magkänsla, som anses utvecklas genom mångårig erfarenhet. 

I granskningsfasen anser respondenterna att det är viktigt att revisorn har tidigare 

erfarenheter från revision samt värdesätter kvalité i redovisning. Även här är det viktigt 

att revisorn använder sitt sunda förnuft och en respondent betonade att revisorn måste 

inneha förmågan att kunna bedöma kompetens i klientens verksamhet samt dennes 

personal. Även i utvärderings- och rapporteringsfasen har intressanta tillägg från 

respondenterna förvärvats. En av dessa är att revisorn måste besitta kunskaper kring de 

personer som är involverade i revisionsuppdraget men även kunskaper kring de 

klientspecifika frågor som uppstått under revisionen. Ytterligare tillägg är att revisorn ska 

inneha förmågan att finna och bedöma felaktigheter i den reviderade verksamheten, men 

även i denna fas är det viktigt att revisorn använder sitt sunda förnuft och tillämpar den 

kunskap som erhållits genom erfarenhet. 

5.4 Kapitelsammanfattning 

Den explorativa faktoranalysen som genomförts, visade att de 32 kunskaperna och 

förmågorna som tidigare identifierats har större förklaringsförmåga till de olika faserna, 

då de sammanförs i totalt elva komponenter. I planeringsfasen var det optimalt att dela 

upp kunskaperna och förmågorna i fem komponenter, medan i granskningsfasen samt 

utvärderings- och rapporteringsfasen var det optimalt med tre komponenter. Av 

analystestet framgår det även att de kunskaper och förmågor som återfinns i den första 

komponenten i respektive fas, har en högre förklaringsgrad tillsammans i jämförelse med 
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faktorerna i de övriga komponenterna. För att kontrollera om det finns någon 

samvariation mellan komponenterna och de fem kontrollvariablerna, har ett 

korrelationstest samt en multipel regressionsanalys genomförts. Dessa tester visade att 

det saknades en signifikant samvariation mellan dessa komponenter och variabler, vilket 

tyder på att de elva komponenterna förklarar revisorns kunskapsbas utan påverkan från 

kontrollvariablerna.                  
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6. Diskussion 

De 32 kunskaper och förmågor samt de tre revisionsfaserna som byggt upp modellen i 

figur 3.2, kommer i detta kapitel delas upp i tre separata modeller för respektive fas. 

Kapitlet fortsätter med en kort presentation samt diskussion kring de tre modellerna och 

avslutas med en gemensam diskussion kring modellernas olika komponenter och de 

faktorer dessa består av.  

6.1 En kort presentation av de tre nya modeller 

Innan en vidare diskussion förs kring de resultat som analystesterna genererat, är det 

viktigt att påpeka att Kolmogorov-Smirnovs testet visade en indikation på att 

undersökningens urval är snedfördelat, men att det inte tagits någon hänsyn till detta vid 

utförandet av analystesterna. Eftersom stickprovet överstiger 30 stycken respondenter, 

anses urvalet vara ett stort stickprov, vilket medförde att urvalet vid genomförandet av 

analystesterna antogs vara normal fördelat. Trots detta är det viktigt att betona att 

tolkningar och bedömningar av resultaten kommer ske med försiktighet, vilket även bör 

vara fallet hos läsaren. Detta avsnitt kommer fortsätta med en kort sammanfattning av de 

tre revisionsfasernas komponenter som framtagits genom en explorativ faktoranalys, samt 

de faktorer som dessa innehåller. Eftersom likande resonemang förs kring varför 

komponenterna har olika förklaringsgrader, kommer avsnittet begränsas genom att 

fokusera enbart på de komponenter som laddade högst samt lägst i planeringsfasen och 

granskningsfasen, medan samtliga komponenter i utvärderings- och rapporteringsfasen 

kommer diskuteras. Komponenterna kommer även knytas an till den teori kring 

revisionsprocessen som presenterats i avsnitt 3.4. 

6.1.1 Planeringsfasen och dess komponenter 

Enligt Broberg (2013) består planeringsfasen av fyra olika steg som relateras till klienten 

och dess verksamhet samt hur revisionen planeras och tids effektiviseras. För att kunna 

utföra detta uppdrag behöver revisorn besitta kunskap och förmågor och därför har 

forskningsresultaten baserats på enkätsvar från auktoriserade revisorer, vilka har 

revisionen som deras huvudsakliga uppdrag. I figur 6.1 redogörs planeringsfasens fem 

komponenter och vilka kunskaper och förmågor dessa innehåller. De kunskaper och 

förmågor som laddade högst i snitt inom planeringsfasen återfinns i komponent ett 
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kunskaper och förmågor kring redovisning och klientens verksamhet, medan de som 

laddade minst i snitt återfinns i komponent fem grundläggande ekonomi. Detta innebär 

dock inte att faktorerna inom komponent ett är mer väsentliga än de i komponent fem, 

utan det har sin förklaring i att faktorerna i komponent ett sammanlagt har en högre 

förklaringsförmåga för de arbetsuppgifter som utförs i planeringsfasen. Som presenterats 

i avsnitt 5.2.1.1 förklarar komponent ett 49,0 % av de kunskaper och förmågor som är 

tillämpliga i denna fas, medan de andra ger ytterligare förklaring med 8,1 %, 4,4 %, 3,7 

% respektive 3,2 %. Detta tyder på att det finns en drastisk skillnad mellan 

förklaringsförmågan bland de olika komponenterna samt att varje komponent ger lite mer 

förklaring, vilket medför att den mest optimala förklaringen kan uppnås genom att 

kombinera alla komponenter och inte endast basera forskningen på den komponent som 

har högst förklaringsförmåga.    

Med hänsyn till att planeringsfasens syfte är att införskaffa information och skapa 

förståelse kring klientens verksamhet (Broberg, 2013), är det inte förvånansvärt att 

förmågan att förstå klientens verksamhet är den förmågan som laddade högst i komponent 

ett. I och med att planeringsfasens första steg är accepterande av klienter (ibid.), laddar 

även riskbedömning högt i fasen eftersom det är en viktig bedömning vid accepterande 

av uppdrag. De resterade kunskaperna och förmågorna i komponent ett behandlar 

kunskaper kring redovisning och förmågor kring planering och strukturering, vilka är 

tillämpliga vid planering av revisionen. Komponent fem innehåller generella kunskaper 

kring ekonomi, såsom dubbel bokföring, ekonomistyrning samt finansiering. En 

anledning till varför dessa i snitt laddats lägst i planeringsfasen kan vara att dessa är 

grundläggande kunskaper en ekonom behöver och är därför viktiga att behärska men 

tillämpas inte i första hand i fasens fyra steg.  
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 Figur 6.1 Planeringsfasens modell 
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6.1.2 Granskningsfasen och dess komponenter  

Även detta avsnitt kommer ha ett likande upplägg som i ovanstående avsnitt, där endast 

den första och sista komponenten kommer presenteras vidare i förhållande till 

granskningsfasens fem steg. Som nämnts i avsnitt 5.2.1.2 har en skillnad i 

komponenternas förklaringsgrad identifierats. Denna skillnad har uppstått eftersom de 

faktorer som skapar komponent ett tillsammans ger en högre förklaring av fasens 

arbetsuppgifter, än vad övriga faktorer i de andra komponenterna ger. Trots denna 

skillnad är det lämpligt att revisorn beaktar samtliga kunskaper och förmågor i de olika 

komponenterna, med anledningen att komponenterna tillsammans har en 

förklaringsförmåga på 69,2 %.    

Granskningsfasens steg relateras till hur revisorn bedömer klientens interna processer, 

årsrapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av den reviderade 

verksamheten (Broberg, 2013). Utifrån resultatet av den explorativa faktoranalysen tyder 

empirin på att det är viktigt för revisorn att ha kunskaper och förmågor kring redovisning, 

professionalitet och klientens verksamhet (se figur 6.2). I denna första komponent laddade 

bedöma revisonsbevis högst, vilket är rimligt eftersom granskningsfasens huvudsakliga 

syfte är att finna bevis inom klientens räkenskaper samt rapporter, för att stödja den 

slutliga revisionsbedömningen. I detta fall är det även viktigt att revisorn innehar en 

förmåga att tänka kritiskt och därför laddade även denna förmåga högt. De förmågor som 

inkluderas i komponent tre avser främst förmågan att presentera samt rapportera resultat 

både muntligt och skriftligt. Trots att dessa laddade högt, tyder empirin på att dessa 

förmågor inte är lika förklarande i granskningsfasens fem steg, som övriga kunskaper och 

förmågor i de andra komponenterna.  
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Figur 6.2 Granskningsfasens modell  
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6.1.3 Utvärderings- och rapporteringsfasen och dess komponenter 

Utvärderings-och rapporteringsfasen består av tre revisionssteg samt tre komponenter. 

Enligt Broberg (2013) avser denna revisionsfas den rapportering och dokumentation som 

sker parallellt med revisionen, men även den slutliga rapporteringen. Som i de andra 

revisonsfaserna, behöver revisorn även i denna fas besitta kunskaper och förmågor som 

anses vara viktiga för utförande av de olika stegen. De kunskaper och förmågor med högst 

förklaringsgrad i denna fas, enligt respondenternas åsikter, är framförallt ekonomiska 

samt juridiska kunskaper och förmågor, vilket innehåller bland annat redovisnings- och 

revisionssystem/program, finansiering samt affärsjuridik (se figur 6.3).  

Komponent två består av professionalitet samt klientspecifika kunskaper och förmågor 

och är intresseväckande då förmågan att rapportera skriftligt, muntligt och förmågan att 

presentera revisionens resultat, återfinns i denna komponent. Vid en första anblick av 

revisionsstegen i utvärderings- och rapporteringsfasen, kan det tolkas att dessa förmågor 

bör ge mest förklaring i denna revisionsfas. Trots att dessa förmågor har ett högt enskilt 

förklaringsvärde, så återfinns dessa inte förrän i komponent två. En förklaring till detta är 

att revisorn måste besitta grundläggande ekonomiska samt juridiska kunskaper och 

förmågor för att kunna utföra revisionsbedömningar. Dessa bedömningar är sedan det 

som rapporteras och därför kan det vara mer tillämpligt att besitta ekonomiska och 

juridiska kunskaper och förmågor än rapporteringsförmågan i sig, vad gällande 

utvärderings- och rapporteringsfasen. En kompletterande förklaring till detta är 

komponenternas förklaringsgrad som presenterades i avsnitt 5.2.1.3. Dessa procentsatser 

anger att de faktorer som ingår i komponent två, tillsammans inte ger en högre 

förklaringsgrad än vad de faktorer som ingår i komponent ett gör i utvärderings- och 

rapporteringsfasen. De tretton kunskaper och förmågor som ingår i komponent två 

förklarar endast 7,6 % av de arbetsuppgifter som utförs i denna fas, vilket tydliggör varför 

dessa inte återfinns i komponent ett.      

Den tredje och sista komponenten i denna revisionsfas är personliga färdigheter, vilket 

inte anses ha lika hög förklaringsförmåga som ekonomiska samt juridiska kunskaper och 

förmågor. En anledning till att dessa förmågor laddat lågt i denna fas, kan bero på att 

dessa förmågor tillämpas i interaktion med andra parter och eftersom rapportering samt 

dokumentation sker självständigt utan större behov av samspel med andra, blir dessa 

förmågor mindre tillämpliga i utvärderings- och rapporteringsfasen.   
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Figur 6.3 Utvärderings- och rapporteringsfasens modell   
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6.2 Komponenternas gemensamma diskussion  

6.2.1 Förklaringsgraden för de 32 kunskaperna och förmågorna i respektive fas 

Forskningens utgångspunkt baseras på den indelning som Broberg (2013) gör i sin 

avhandling och med hjälp av denna indelning syftar forskningen till att ge en beskrivning 

av de kunskaper och förmågor som revisorn använder i revisionsprocessen. Utifrån de 

olika analystester som tillämpats kan det konstateras att de identifierade kunskaperna och 

förmågorna har olika värderingar och tillämplighet beroende på i vilken revisionsfas de 

tillämpas. En förklaring till detta kan vara att det krävs olika kunskaper, personliga 

egenskaper samt färdigheter för att kunna utföra de olika revisionsstegen i de tre 

revisionsfaserna. Exempelvis kan det påpekas att de kunskaper som anses vara tillämpliga 

och återfinns i den allra första komponenten kanske inte har samma funktion i de andra 

faserna. Som det framgår i tidigare avsnitt innehar revisionsfaserna olika komponenter, 

där de komponenter som väger tyngst och har en hög förklaringsförmåga återfinns i de 

första komponenterna. Genom att ta utgångspunkt i resultaten från faktoranalysen, 

presenteras nedan den högsta förklaringsgrad varje kunskap och förmåga har i respektive 

revisionsfas (se tabell 6.1). 

Tabell 6.1 Högsta förklaringsgrad för respektive kunskap och förmåga i respektive fas 

  Revisionsfaser 

Kunskaper och förmågor  Planeringsfasen Granskningsfasen 
Utvärderings- och 

rapporteringsfasen 

Allmän affärskunskap 0,648 0,595 0,520 

Affärsjuridik 0,738 0,603 0,763 

Beskattningsrätt 0,602 0,643 0,651 

Dubbel bokföring 0,523 0,517 0,761 

Ekonomisk brottslighet 0,537 0,629 0,685 

Ekonomistyrning 0,465 0,689 0,682 

Etiska normer och regler 0,578 0,551 0,541 

Ett professionellt beteende 0,500 0,470 0,725 

Finansiering 0,599 0,666 0,767 

Interna kontroller 0,690 0,844 0,692 

Internationella regelsystem 0,711 0,776 0,621 

Jävsituationer 0,692 0,634 0,418 

Riskbedömning 0,836 0,589 0,500 

Redovisningsprinciper och 

revisions principer 
0,822 0,818 0,625 
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Redovisnings-samt 

revisionssystem/program 
0,635 0,719 0,773 

Revisionsbedömningar 0,713 0,786 0,704 

Bedöma klientens 

betalningsförmåga 
0,561 0,475 0,452 

Bedöma revisionsbevis 0,644 0,890 0,693 

Fatta beslut 0,551 0,566 0,694 

Förhandla 0,572 0,633 0,785 

Förstå klientens verksamhet 0,839 0,822 0,436 

Inneha en yrkesintegritet 0,647 0,557 0,703 

Leda projekt 0,575 0,706 0,863 

Organisera och strukturera 0,695 0,717 0,669 

Planera tid 0,747 0,433 0,662 

Presentera resultat 0,682 0,804 0,771 

Rapportera muntligt 0,837 0,759 0,856 

Rapportera skriftligt 0,782 0,773 0,860 

Samarbeta 0,555 0,619 0,714 

Tänka affärsmässigt 0,523 0,557 0,454 

Tänka kritiskt 0,724 0,846 0,622 

Upptäcka bedrägeri 0,633 0,581 0,473 

Som det kan utläsas ur tabellen ovan, har kunskaper kring allmän affärskunskap, 

beskattningsrätt, ekonomisk brottslighet, ekonomistyrning, etiska normer och regler, 

finansiering samt förmågan att fatta beslut, organisera och strukturerar samt tänka 

affärsmässigt, en stabil förklaringsgrad över de tre revisionsfaserna, medan andra faktorer 

varierar mellan faserna. Att förklaringsnivån inte är lika hög som i de andra faktorerna 

innebär inte att de faktorerna med en stabil förklaringsgrad är mindre tillämpliga, utan det 

innebär att de är tillämpliga i mer eller mindre utsträckning i respektive fas. En förklaring 

till den stabila förklaringsförmågan kan vara att dessa kunskaper och förmågor är mer 

kopplade till den generella ekonomen och inte enbart revisorn, vilket tyder på att dessa 

faktorer är ekonomens grundläggande kunskapsbas. Utöver detta så innehar revisorn 

specifika kunskaper och förmågor kring redovisning och revision, vilket anses varierar 

mycket mellan de olika revisionsfaserna.  

Kunskap kring affärsjuridik är en av de kunskaper som har hög förklaringsgrad i alla tre 

faser, vilket kan bero på att revisorn måste ta hänsyn till juridiska beaktanden under hela 

revisionen. Detta innebär att det krävs bakomliggande kunskaper kring juridik för att 

revisorn ska kunna vara självständig och inte behöver vända sig till jurister, då juridiska 

frågor uppstår. Det är viktigt att besitta denna kunskap för att kunna uppmärksamma 
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juridiska förhållanden såsom ekonomisk brottslighet eller jävsituationer. En annan 

kunskap som laddade högt i samtliga faser är kunskaper kring revisionsbedömningar, 

vilket anses bero på att revisorn gör revisionsbedömningar genom hela revisionen, det 

vill säga från accepterande av klient fram till att revisionsberättelsen rapporteras och 

skrivs under. Även förmågan att presentera resultat har högt värde i alla tre faser, men 

högst i granskningsfasen, vilket kan ha anledningen att det är i denna fas de huvudsakliga 

bedömningarna görs och därför är det viktigt att revisorn besitter förmågan att presentera 

dessa resultat på ett lämpligt sätt. En övergripande förklaring till varför förmågan att 

presentera har en hög förklaringsförmåga i respektive revisionsfas, är att revisorn 

förväntas besitta dessa förmågor och de anses vara grundläggande färdigheter inom 

revisionsyrket. En förmåga som används genom hela revisionsprocessen är förmågan att 

tänka kritiskt. Denna förmåga laddade högt i samtliga revisionsfaser men är som högst i 

granskningsfasen, vilket kan bero på att det är i denna fas som de huvudsakliga 

granskningarna genomförs i olika delar av klientens verksamhet. Förmågan att bedöma 

klientens betalningsförmåga är däremot den enda förmågan som är lågt laddad i samtliga 

faser men högst i planeringsfasen, vilket kan förklaras av att revisorn bedömer risken att 

acceptera klienten och kontrollerar därför dennes betalningsförmåga. En ytterligare 

förklaring är att revisorn granskar klientens betalningsförmåga i sin förinspektion för att 

skapa en förståelse kring klientens ekonomiska ställning. 

Det finns ett antal kunskaper och förmågor som laddade högt i planeringsfasen, vilka är 

kunskaper kring riskbedömning, förmågan att upptäcka bedrägeri samt planera tid. 

Gällande kunskaper kring riskbedömning beror det höga förklaringsvärdet på att det är 

viktigt vid accepterande av klienter att bedöma risk för bedrägeri, jäv och liknande 

riskfaktorer. Detta kan stödjas av det Eisenhardt (1989) påpekar, samt de tillägg 

respondenterna gav i de öppna svarsfälten, att revisorn måste ta hänsyn till huruvida 

klienten är riskavers eller riskneural. Förklaringsgraden för förmågan att upptäcka 

bedrägeri har sin förklaring i att det är i denna fas som revisorn skapar relation med 

klienten och dess verksamhet, vilket ligger till grund för revisorns förmåga att upptäcka 

felaktigheter såsom bedrägeri. Förmågan att planera tid är som högst i planeringsfasen, 

men är även hög i utvärderings- och rapporteringsfasen. Denna variation kan förklaras 

genom att revisionens tidsplan bestäms och utformas i den första fasen, men det är även 

viktigt att revisorn planerar tid i den tredje fasen för att hinna slutföra revisionen samt 

rapportera och dokumentera kring revisionsuppdraget, innan tidsplanen löper ut.  
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Dessutom har vissa kunskaper och förmågor en hög förklaringsgrad i både planerings- 

och granskningsfasen. En av dessa är kunskaper kring internationella regelsystem, av 

anledningen att revisorn beaktar revisionsregler och principer i dessa faser och därför är 

det viktigt att besitta denna kunskap, exempelvis om klienten är ett utländskt bolag. 

Kunskaper kring redovisnings- och revisions principer är mer förklarande i dessa faser 

med anledning av att revisorn granskar de principer klienten tillämpar i den egna 

redovisningen samt om dessa upprättas enligt god redovisningssed. En ytterligare faktor 

som laddade högt i både planeringsfasen samt granskningsfasen är förmågan att förstå 

klientens verksamhet. Detta kan ha sin förklaring i att revisorn har mer kontakt med 

klientens verksamhet i dessa faser, då revisorn i den första fasen tar fram information 

kring klienten, dennes verksamhet samt omgivning. Sedan granskar revisorn klientens 

verksamhet vidare genom att granska interna processer, årsredovisningen samt 

förvaltningen. Revisorn måste dessutom inneha denna förmåga för att kunna utföra en 

god revision av klientens verksamhet genom att identifiera klientspecifik information, till 

exempel, de principer och regler som klienten tillämpar. Gällande kunskaper kring 

jävsituationer har denna kunskap hög förklaringsgrad i de två första faserna, men avtar i 

utvärderings- och rapporteringsfasen. Detta kan bero på att revisorn måste ta denna 

kunskap i beaktande vid accepterande av klienter samt vid revidering av deras 

verksamheter. 

Kunskap kring interna kontroller laddade högst i granskningsfasen, vilket är rimligt då 

Broberg (2013) påpekar att ett revisionssteg i denna fas är att bedöma klientens interna 

processer och rutiner. Denna kunskap laddade även högt i de andra faserna, eftersom 

revisorn i planeringsfasen samlar information kring de interna processerna i klientens 

verksamhet samt rapporterar i utvärderings- och rapporteringsfasen hur dessa processer 

och rutiner kan förbättras eller effektiviseras. En förmåga som laddade högt i 

granskningsfasen är förmågan att bedöma revisionsbevis. Detta anses vara rimligt, 

eftersom det sker insamling av bevis för att skapa en bedömning av klientens interna 

processer, årsrapporter samt verksamhetens förvaltning (Broberg, 2013). En kunskap som 

laddade högt i de två sista revisionsfaserna är kunskap kring redovisnings- samt 

revisionssystem/program. Detta kan bero på att revisorn använder dessa system och 

program i större utsträckning, eftersom revisionen upprättas, rapporteras samt 

dokumenteras i dessa faser. 
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Ett professionellt beteende är en faktor som har högst förklaringsförmåga i utvärderings- 

och rapporteringsfasen, vilket kan bero på att revisionen rapporteras i denna fas och 

revisorn måste därför uppträda på ett professionellt sätt. Som påpekas av Anderson-

Gough et al. (2002) och Grey (1998) i avsnitt 3.5.1 innebär ett professionellt beteende att 

revisorn använder ett professionellt språk, vilket kan kopplas till denna fas då 

dokumentation av revisionen sker skriftligt. En ytterligare förklaring till detta kan vara 

att det sker mer interaktion i denna fas samt planeringsfasen i jämförelse med 

granskningsfasen. Även förmågan att inneha en yrkesintegritet laddade högt i 

utvärderings- och rapporteringsfasen men också i planeringsfasen. Detta kan förklaras, 

precis som det professionella beteendet, genom att första respektive sista revisionsfasen 

innebär mer interaktion med klienten och därför är det viktigt att revisorn inte påverkas 

av andra parter i sina bedömningar. En ytterligare förmåga som har en hög 

förklaringsgrad i utvärderings- och rapporteringsfasen är förmåga att förhandla. Eftersom 

denna fas enligt Broberg (2013) består av både intern och extern rapportering, samt att 

Siriwardane (2014) påpekar att revisorn måste förhandla externt med klienten men också 

internt med sina överordnade kring revisionen, anses denna kunskap vara tillämplig. 

Förmågorna att rapportera muntligt och skriftligt har högst förklaringsförmåga i 

utvärderingsfasen, vilket anses rimligt då rapportering av revisionsuppdraget sker inom 

denna revisionsfas. Förmågorna laddade även högt i de resterande faserna, vilket kan ha 

sin förklaring i att rapportering ständigt sker i revisionsteam och parallellt med att 

revisionen fortgår. 

En förmåga som har en stigande förklaringsgrad är förmågan att leda projekt, där den är 

lägst i planeringsfasen. En förklaring till detta är att revisorn kan inhämta den nödvändiga 

informationen individuellt i planeringsfasen för att skapa en subjektiv förståelse kring 

klientens verksamhet. Förmågans förklaringsgrad ökar i granskningsfasen med 

anledningen att revisorn samarbetar och delegerar uppdraget inom revisionsteamet, så att 

uppdraget utförs inom tidsplanen. Graden är högst i den tredje fasen, vilket kan bero på 

att det är i denna fas revisorn samordnar, leder och styr projektet så att denne hinner göra 

sina slutliga bedömningar. En annan förmåga som har en stigande förklaringsgrad är 

förmågan att samarbeta. En anledning till detta kan vara att ju längre fram i 

revisionsprocessen uppdraget befinner sig, desto mer delegeras arbetsuppgifterna vilket 

ökar behovet av samarbete.  
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En intresseväckande upptäckt är att kunskaper kring dubbel bokföring laddade högst i 

utvärderings- och rapporteringsfasen. En tänkbar förklaring till detta, baserat på 

respondenternas respons, är att revisorn i denna fas tar ställning till om informationsflödet 

från klienten ger en rättvisande bild av den reviderade verksamheten. En annan tänkbar 

förklaring är att kunskaper kring dubbel bokföring i jämförelse med kunskapen kring 

redovisnings- och revisions principer, anses vara mer kopplad till den enskilda klienten, 

medan kunskap kring principer kan uppfattas som mer generella kunskaper inom 

redovisning och revision. 

6.2.2 Naturliga grupperingar i komponenterna mellan revisionsfaserna 

Vid genomförandet av analysen upptäcktes ett antal återkommande grupperingar av 

faktorer inom de utvecklade komponenterna. Dessa faktorer har grupperats av naturliga 

skäl utan större påverkan av forskarnas medvetna val av placering och nedan följer en 

mer utförlig förklaring av de tio naturliga grupperingar som identifierats. 

Den första grupperingen som upptäcktes är att förmågan att tänka kritiskt sammanlänkas 

med kunskaper kring risk- samt revisionsbedömningar. Dessa faktorer återfinns inom en 

komponent i alla tre revisionsfaser, där de finns i komponent ett i planerings- samt 

granskningsfasen och i komponent två i utvärderings- och rapporteringsfasen. En 

anledning till att dessa faktorer grupperats naturligt kan vara att revisorn tillämpar sin 

förmåga att tänka kritiskt när denne gör risk- och revisionsbedömningar och därför är det 

rimligt att dessa återfinns i en komponent genom hela revisionsprocessen. Dessutom kan 

risk- och revisonsbedömningar kopplas till kunskaper kring redovisnings- och revisions 

principer samt redovisnings- och revisionssystem/program. Dock finns denna gruppering 

enbart i planerings- och granskningsfasen, vilket kan bero på att revisorn tillämpar 

grundkunskaperna inom principerna och systemen för att kunna utföra de olika 

bedömningarna. Detta gav upphov till att det kunde identifieras en ytterligare gruppering 

bestående av både kunskaper kring redovisnings- och revisions principer samt 

system/program. Dessa kunskaper återfinns i samtliga revisionsfaser i komponent ett, 

vilket visar att kunskap inom redovisning och revision tillämpas vid upprättandet av 

revisionen samt att system/program används som ett kompletterande verktyg i det dagliga 

arbetet. 
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Den fjärde grupperingen består av förmågan att inneha en yrkesintegritet samt kunskap 

kring ett professionellt beteende, som återfinns tillsammans i alla revisionsfaser, varav i 

komponent ett i granskningsfasen och komponent två i planeringsfasen samt 

utvärderings- och rapporteringsfasen. Samhörigheten mellan denna kunskap och förmåga 

kan förklaras av att dessa faktorer handlar mer om revisorns personlighet samt hur den 

uppträder i sin yrkesroll. En förklaring till varför denna gruppering ger en högre 

förklaring i granskningsfasen kan bero på att revisorn är ute hos klienten för att granska 

dennes processer och därför är det viktigt att revisorns bedömningar inte påverkas av 

andra aktörer. I detta fall är det viktigt att revisorn litar på sin egen magkänsla och fattar 

egna beslut. När den ovannämnda grupperingen inkluderar kunskaper kring etiska normer 

och regler uppstår en ytterligare gruppering, som återfinns i komponent två inom 

planeringsfasen samt utvärderings- och rapporteringsfasen. Förklaringen till 

grupperingen kan vara att revisorn beaktar och tar hänsyn till de etiska normer och regler 

i de fall denne kommer i kontakt med utomstående parter, såsom klienten och andra 

kollegor. 

En annan naturlig gruppering av faktorer som upptäcktes är kunskaper kring 

ekonomistyrning och finansiering. Kunskaperna återfinns alltid i en komponent, där det 

varierar i vilken komponent dessa placeras i förhållande till revisionsfaserna. Eftersom 

ekonomistyrning innebär att målsättningar och budgeteringar för verksamheten upprättas, 

kan dessa ligga till grund för hur verksamheten ska finansieras och detta är därmed en 

förklaring till varför dessa återfinns i samma komponent, oavsett fas. Förmågan att leda 

projekt samt samarbeta formar en ytterligare gruppering eftersom de hamnar i samma 

komponent i samtliga revisionsfaser. Detta kan ha sin förklaring i att revisorn leder och 

styr revisionen genom hela processen och det är flera aktörer inblandade i 

revisionsuppdragen, vilket skapar behov för samarbete och ledning. Dessa förmågor har 

en nära knytning till förmågorna att fatta beslut samt organisera och strukturera, 

eftersom samtliga av dessa förmågor identifierades som en grupp i granskningsfasen. 

Däremot saknas förmågan att organisera och strukturerar i denna gruppering vad gällande 

planeringsfasen, medan förmågan att fatta beslut saknas i utvärderings- och 

rapporteringsfasen. En tänkbar förklaring till denna skiftning är att förmågan att fatta 

beslut är mer förklarande i planeringsfasen, då det är i denna fas revisorn fattar beslut 

kring exempelvis accepterande av klienter. Gällande förmågan att organisera och 

strukturera är denna mer förklarande inom utvärderings- och rapporteringsfasen, eftersom 
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det är i denna fas som revisorn organiserar de olika bedömningarna från granskningsfasen 

för att skapa den slutliga bedömningen kring den reviderade verksamheten.  

Andra förmågor som skapat en naturlig gruppering är förmågan att rapportera muntligt, 

skriftligt samt presentera resultat. Dessa förmågor tillhör alltid en komponent och 

återfinns tillsammans löpande genom hela revisionsprocessen. Som det visas utifrån den 

explorativa faktoranalysen innehar dessa förmågor en hög förklaringsgrad, vilket tyder 

på att dessa förmågor har en stor betydelse i revisionsprocessen. En slutlig gruppering 

som identifierats består av kunskaper kring ekonomisk brottslighet, jävsituationer samt 

förmågan att upptäcka bedrägeri. Dessa kunskaper och förmågor återfinns tillsammans i 

respektive revisionsfas, bortsett från jävsituationer som avviker i planeringsfasen. En 

förklaring till samhörigheten är att dessa faktorer är kopplande till juridiska handlingar 

klienten kan tänkas vidta i syfte att förbättra den egna ekonomiska ställningen. Därför är 

det, som tidigare redogjorts i avsnitt 6.2.1, viktigt att revisorn besitter kunskaper inom 

affärsjuridik för att vara uppmärksam på sådana gärningar.    

6.3 Kapitelsammanfattning 

Utifrån den utvecklade modellen i avsnitt 3.5.2 samt de resultat som förvärvats av 

analystesterna i kapitel fem, har den ursprungliga modellen delats upp i tre självständiga 

modeller. Modellerna innehåller samma information som den ursprungliga, men 

förtydligar hur de olika kunskaperna och förmågorna indelas i de olika komponenterna, 

samt hur dessa relaterats till de olika revisionsfaserna. Av de tillämpade kunskaperna och 

förmågorna finns det ett flertal faktorer som har en hög förklaringsgrad i samtliga 

revisionsfaser, medan vissa varierar mellan dem. Dessutom har tio naturliga grupperingar 

identifierats, vilket avser kunskaper och förmågor som återfinns i samma komponent 

genom hela eller stora delar av revisionsprocessen.  
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7. Slutledning 

Detta avslutande kapitel kommer behandla de slutsatser som kan dras utifrån resultaten 

som genererats genom de utförda analystesterna. Kapitlet fortsätter därefter med att 

presentera de bidrag forskningen tillhandhåller samhället. Avslutningsvis ges förslag på 

hur denna aktuella forskning kan utvecklas och modifieras samt tillämpas i framtida 

forskningar. 

7.1 Slutsatser  

Eftersom syftet med denna undersökning är att beskriva och utforska vilka kunskaper en 

revisor har och använder sig av, kommer detta avsnitt behandla de slutsatser som besvarar 

forskningsfrågan vilka kunskaper har och använder en revisor i revisionsprocessen? 

Innan de avslutande slutsatserna presenteras är det viktigt att påpeka att undersökningen 

tydligt kommit fram till att revisorn besitter en bred kunskapsbas. För att revisorn ska 

kunna utföra goda revisioner krävs dock inte enbart att revisorn har kunskaper, utan denne 

måste även besitta vissa förmågor, för att kunna tillämpa sin kunskapsbas. Den tillämpade 

teorin framhäver att erfarenhet spelar en stor roll i utvecklandet av revisorns kunskaper 

samt förmågor (Broberg et.al., 2009; Choo, 1996; Shanteau, 1993; Westermann et.al., 

2014). Detta stödjs även av den insamlade empirin, där många auktoriserade revisorer, i 

de öppna svarsfälten, angett att kunskaperna utvecklas genom mångårig erfarenhet. Detta 

tyder på att det finns en stark koppling mellan teori och empiri, som kan ligga till grund 

för den första slutsatsen att erfarenhet är en viktig faktor för utvecklandet av revisorns 

kunskaper. Genom att revisorn tillämpar sina kunskaper för att upprätta olika revisioner, 

erhåller denne erfarenhet som i sin tur genererar ny kunskap genom lärdomar och problem 

som uppstår. Utifrån detta argument dras en ytterligare slutsats om att kunskap genererar 

ny kunskap genom erfarenhet och på så sätt är kunskapsprocessen ett fortlöpande 

kretslopp utan slut. 

Utifrån de analystester som genomförts kan olika slutsatser dras gällande de kunskaper 

och förmågor som anses vara tillämpliga i planeringsfasen, granskningsfasen samt 

utvärderings- och rapporteringsfasen. En slutsats som kan dras är att de kunskaper och 

förmågor som definierats i avsnitt 3.5.1 och som använts som svarsalternativ i 

enkätundersökningen, endast är en del i de kunskaper och förmågor som revisorn 
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tillämpar löpande i hela revisionsprocessen. Detta skapar utrymme för att det finns andra 

faktorer som tillämpas i revisorns yrkesutövning, vilket visas av komponenternas totala 

förklaringsgrad, som inte överstiger 70 % i någon av faserna. Alla de 32 faktorer, som 

identifierats utifrån tidigare forskning, är tillämpliga i samtliga revisionsfaser men inte i 

samma utsträckning, utan har olika förklarings- samt tillämplighetsgrader i olika 

komponenter samt faser. Denna slutsats har dragits utifrån en jämförelse av faktorernas 

enskilda samt gemensamma förklaringsgrad. Resultatet av detta är att faktorerna 

gemensamt ger en betydligt högre förklaringsgrad, vilket låg i grund för att 

undersökningen delade upp de olika faktorerna i totalt elva komponenter. 

Eftersom en drastisk skillnad mellan de olika komponenternas förklaringsgrad i 

respektive fas har identifierats i avsnitt 5.2.1, kan en huvudsaklig slutsats dras kring att 

kunskaperna och förmågorna, som återfinns i komponent ett, sammanlagt ger en högre 

förklaring och är på så sätt tillämpliga i respektive fas. Genom denna förklaringsgrad kan 

också identifieras att komponent ett enskilt har större påverkan på den totala 

förklaringsförmågan för respektive fas. Detta resulterar i att de elva kunskaperna och 

förmågorna; förstå klientens verksamhet, riskbedömning, redovisnings- och revisions 

principer, planera tid, tänka kritiskt, revisionsbedömningar, interna kontroller, 

organisera och strukturera, jävsituationer, allmän affärskunskap och redovisnings- samt 

revisionssystem/program i planeringsfasens första komponent kunskaper och förmågor 

kring redovisning och klientens verksamhet, är viktiga förklarande faktorer för den 

kunskapsbas revisorn måste besitta i planeringsfasen. I granskningsfasen är de tretton 

kunskaperna och förmågorna; bedöma revisionsbevis, tänka kritiskt, interna kontroller, 

förstå klientens verksamhet, redovisnings- och revisions principer, 

revisionsbedömningar, redovisning- samt revisionssystem/program, beskattningsrätt, 

allmän affärskunskap, riskbedömning, inneha en yrkesintegritet, dubbel bokföring samt 

ett professionellt beteende, viktiga förklarande faktorer i fasens första komponent 

kunskaper och förmågor kring redovisning, professionalitet och klientens verksamhet. 

Kunskaperna och förmågorna redovisnings- samt revisionssystem/program, finansiering, 

affärsjuridik, dubbel bokföring, interna kontroller, ekonomisk brottslighet, 

ekonomistyrning, beskattningsrätt, redovisnings- och revisions principer, internationella 

regelsystem, allmän affärskunskap, upptäcka bedrägeri, bedöma klientens 

betalningsförmåga och jävsituationer, är de fjorton faktorer som ger mest förklaring av 

revisorns nödvändiga kunskapsbas i utvärderings- och rapporteringsfasens första 
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komponent ekonomiska samt juridiska kunskaper och förmågor. Eftersom de olika 

komponenterna innehåller olika kunskaper och förmågor från olika kunskapsområden, 

innehar revisorn en bred kunskapsbas. Med grund i detta kan slutsatsen dras att revisorn 

är självständig i sin yrkesutövning och inte ständigt behöver vänder sig till 

redovisningskonsulter och jurister, utan besitter grundläggande kunskaper och förmågor 

inom både redovisning och juridik för att kunna utföra olika revisionsuppdrag. 

Slutligen kan det sammanfattas att ovannämnda kunskaper är de kunskaper som revisorn 

har och använder i revisionsprocessen, men även de förmågor som revisorn använder för 

att tillämpa dessa kunskaper i sin yrkesutövning. Den erhållna responsen från de 

auktoriserade revisorerna i de öppna svarsfälten ger dock en indikation på att andra 

faktorer, såsom sunt förnuft, magkänsla, bedöma kompetens samt bedöma 

personlighetstyper, kan vara väsentliga för revisorn att inneha och tillämpa i 

revisionsprocessen. Eftersom dessa kunskaper och förmågor inte testats empiriskt i denna 

forskning som de andra 32 kunskaperna och förmågorna, kan inga slutsatser dras kring 

dessa faktorer. Detta för att undvika påverkan på undersökningens trovärdighet och 

tillämplighet. 

7.2 Studiens samhällsbidrag 

Enligt Carrington (2010b) är den kunskapsbas revisorn besitter svårdefinierad. I ett försök 

att beskriva och utforska vad denna kunskapsbas består av, har denna undersökning 

tillämpat en enkätundersökning för att insamla empiri av auktoriserade revisorer i 

Sverige. Med hjälp av deras respons har undersökningen bidragit till att en del av denna 

svårdefinierade kunskapsbas har beskrivits och den innehåller bland annat de 

identifierade 32 kunskaperna och förmågorna. Studie har dessutom kommit fram till att 

dessa enbart förklarar en del av revisorns kunskaper och de förmågor som används för att 

tillämpa dessa kunskaper. En anledning till detta är att undersökning har begränsats till 

att endast utforska kunskaper och förmågor i revisionsprocessen. Med andra ord har 

studien bidragit till den forskning som sker inom revisorns kunskapsbas samt expertis.   

Tidigare i avsnitt 1.2 har ett antal målsättningar med forskningen framförts. En av dessa 

målsättningar är att studien ska bidra med en vägledning kring vilka kunskaper och 

förmågor som är väsentliga för studenter och nyexaminerade att äga och behärska efter 

sin utbildning. Detta bidrag har uppnåtts genom att forskningen resulterat i att de 32 
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kunskaperna och förmågorna, ger en hög förklaring av de arbetsuppgifter som revisorn 

utför i respektive revisionsfas. Vidare har forskningen även kommit fram till att dessa 

kunskaper är en del av den kunskapsbas som revisorn besitter och därför fungerar 

forskningen som en riktlinje för vilka kunskaper och förmågor, som är viktiga för 

studenter och nyexaminerade att behärska, för att klara av de krav som ställs av framtida 

arbetsgivare. I avsnitt 1.2 poängterades att det föreligger ett gap mellan det behov som 

finns på arbetsmarknaden samt den kunskap som högskoleutbildningen erbjuder. Genom 

att högskoleinstitutioner tar hänsyn till denna forskning kan dessa erhålla förståelse för 

de krav som ställs på revisorns kunskaper och därför kan studien bidra med en 

beskrivning av de kunskaper nyexaminerade studenter måste besitta för att kunna utföra 

revisioner. På så sätt kan universitet och högskolor runt om i Sverige, tillämpa denna 

forskning vid upprättandet av kursplaner och målsättningar, för att erbjuda studenter de 

kunskaper och förmågor som eftersträvas på arbetsmarknaden. 

7.3 Förslag på framtida forskningar 

Med anledning av forskningens tidsbegränsning har studien enbart fokuserat på revisorns 

huvudsakliga arbetsuppgift, det vill säga revisionsprocessen som helhet. Eftersom 

revisionsuppdraget inte är den enda arbetsuppgiften som revisorn utför, skapas möjlighet 

för framtida forskningar att fokusera eller inkludera andra arbetsuppgifter, såsom 

rådgivning, konsultation och utredningar. Dessa framtida forskningar skulle kunna 

använda en liknande utgångspunkt som den aktuella forskningen, fast med ett 

helhetsperspektiv riktat mot hela revisionsyrket och inte enbart revisionsprocessen. 

Genom att tillämpa en sådan forskning kan ytterligare kunskaper och förmågor definieras 

och ge en helhetsbild över revisorns kunskapsbas. Ett sätt att fördjupa den aktuella studien 

är att undersöka ett annat perspektiv på revisionsprocessen, det vill säga genom att 

granska de kunskaper och förmågor som tillämpas i de tolv revisionsstegen. Detta skulle 

bidra till en djupare och mer omfattande beskrivning av de kunskaper samt förmågor 

revisorn tillämpar i revisionsprocessens faser. Om framtida forskningar har som syfte att 

undersöka vilka kunskaper och förmågor som anses vara mer huvudsakliga eller 

tillämpliga i respektive revisionsfas, kan den aktuella forskningens komponenter 

tillämpas genom att rangordna de kunskaper och förmågor som respektive komponent 

innehåller. På så sätt kan den framtida forskningen bidra med en fördjupad förklaring av 

de kunskaper och förmågor som anses vara tillämpliga i revisionsprocessen. 
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Ett slutligt förslag på framtida forskningar är att söka förklaring till varför den kumulativa 

förklaringsgraden understiger 100 % i respektive revisionsfas. Ett möjligt område som 

kan undersökas är om det finns andra faktorer, utöver de 32 kunskaper och förmågor som 

identifierats i denna forskning, som förklarar revisorns kunskapsbas ytterligare.  Detta 

förslag stödjs av den respons som förvärvats från det öppna svarsfältet i 

enkätundersökningen, där responsen ger en indikation på att det finns andra faktorer som 

förklarar revisorns kunskapsbas. De alternativ respondenterna angav i denna forskning, 

kan testas empiriskt och kan möjligtvis vara en förklaring till de kunskaper och förmågor 

som saknas för att den kumulativa förklaringsgraden ska uppgå till 100 %. 
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Bilaga 1. Följebrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som kontaktar dig då vi tror att du, i din 

yrkesroll, ha möjligheten att bidra till den bristande informationen kring revisorns 

kunskapsbas. Vi håller för tillfället på att skriva ett examinationsarbete på kandidatnivå 

och har därför utformat en enkätundersökning för att insamla empiri från auktoriserade 

revisorer för att besvara forskningsfrågan: "Vilka kunskaper har och använder en 

revisor?". Detta har sin utgångspunkt i vilka aktiviteter som utförs i revisionsprocessen 

och därför behöver vi din hjälp för att förstå vilka kunskaper som du tillämpar i de olika 

aktiviteterna. 

Det tar ungefär 10-15 minuter att genomföra denna enkät och den är tillgänglig fram till 

den 30 april klockan 14:00. Vi skulle uppskatta om du tar dig tid för att delta i vår 

undersökning och vi vill därmed förmedla att ditt medverkande kommer behandlas 

konfidentiellt samt kommer enbart användas för att besvara den ovannämnda 

forskningsfrågan. 

Om något är otydligt eller om du har några funderingar eller frågor, är du välkommen att 

kontakta oss på följande e- postadress: lindamengistu@hotmail.com.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Eklöf och Linda Mengistu  

mailto:lindamengistu@hotmail.com


Bilaga 2. Introduktionssida   Eklöf & Mengistu 

102 

 

Bilaga 2. Introduktionssida 

Tack för att du vill delta i vår enkätundersökning! 

Syftet med denna enkätundersökning är att samla in empiri från auktoriserade revisorer 

för att besvara forskningsfrågan: "Vilka kunskaper har och använder en revisor?". 

Detta har sin utgångspunkt i vilka aktiviteter som utförs i revisionsprocessen och därför 

är våra enkätfrågor uppbyggda utifrån revisionsprocessens tre faser, vilket omfattar 12 

steg (Se bild nedan). Nedan följer en kort beskrivning av enkätens uppbyggnad som kan 

vägleda dig då du besvarar enkäten. 

De tre första enkätfrågorna kommer beröra hur många års universitets- eller 

högskoleutbildning du har inom ekonomi samt juridik och hur många års erfarenhet du 

har inom revision. Dessutom är vi intresserade av att veta antalet uppdrag du är involverad 

i för tillfället. Därefter kommer en fråga för varje fas i revisionsprocessen. Innan frågan 

ställs finns en beskrivning av de olika steg som omfattas av respektive fas. Var noggrann 

med att läsa denna beskrivning innan du besvarar frågan. För varje fråga har du 

möjligheten att välja alla av de angivna kunskaper och förmågor du anser tillämpas i 

respektive revisionsfas. Utöver detta har du även ett öppet svarsfält där du kan ange andra 

kunskaper eller förmågor, som vi inte angett som svarsalternativ. Observera att varje fråga 

innehåller samma svarsalternativ, då vi inte vill begränsa dig utan du är fri att markera 

samtliga alternativ du anser är tillämpliga. 

Vi vill ännu en gång påpeka att enkäten tar ungefär 10-15 minuter att genomföra. Vi 

uppskattar verkligen att du tar dig tid för att delta i vår undersökning och bidrar till 

forskningen. 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Eklöf och Linda Mengistu 
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Bilaga 3. Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur många års universitets- och högskoleutbildning har du inom ekonomi 

och/eller juridik?  

 

2. Hur många års erfarenheter har du av att arbeta med revision? 

 

 

3. Hur många revisionsuppdrag är du involverad i för tillfället? 

 

 

Planeringsfasen 

Följande fråga avser de fyra steg som inkluderas i planeringsfasen: 

a) Accepterande av klienter (vilket omfattar de åtgärder och den information som 

behövs för att bedöma om klienten ska accepteras eller inte). 

b) Samla information kring klientens verksamhet och omgivning (vilket innebär all 

information revisionsteamet behöver för att skapa sig en bild och förståelse för den 

reviderade verksamheten, dess aktiviteter, miljö samt övriga förhållanden). 

c) Planera revisionen (vilket inkluderar alla åtgärder som vidtas för att upprätta en 

övergripande plan för omfattningen av revisionen). 

d) Skapa en tidplan för revisionen (vilket involverar faktorer såsom tidsåtgång, när och 

hur olika åtgärder ska vidtas och i vilken ordning. Här bestäms även delegeringen av 

arbetsuppgifter inom revisionsteamet och övergripande målsättningar sätts upp). 

4. Vilka kunskaper och/eller förmågor tillämpar du i planeringsfasen? 

 

(se svarsalternativen nedan) 
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Granskningsfasen  

 
Följande fråga avser de fem steg inom granskningsfasen: 

a) Bedömning av väsentlighetstal (vilket innebär en bedömning av det tal som 

bestämmer omfattningen av revisionen.  

b) Bedömning samt testande av klientens interna processer och rutiner (vilket 

avser de processer klienten använder i sin dagliga drift, exempelvis 

faktureringsprocessen).  

c) Substansgranskning (som omfattar en djupgående granskning av utvalda 

underliggande transaktioner och dess underlag. Här syftar vi exempelvis till 

styrelseprotokoll som stryker en vidtagen åtgärd).  

d) Granskning av årsredovisning och löpande bokföring (vilket innebär de åtgärder 

som vidtas för att säkerställa informationen i årsredovisningen och den löpnade 

bokföringen).  

e) Förvaltningsrevision (vilket omfattar granskning av verkställande direktörens och 

styrelsens förvaltning av den reviderade verksamheten).   

 

5. Vilka kunskaper och/eller förmågor applicerar du vid granskningsfasen?  

 

(se svarsalternativen nedan) 

 

Utvärderings-och rapporteringsfasen 

 

Följande fråga avser utvärderings- och rapporteringsfasens tre steg: 

a) Intern rapportering (vilket syftar till att informera klientens ledning kring revisionen 

och dess utfall). 

b) Extern rapportering (vilket syftar till att redovisa utfallet av revisionen mot övriga 

intressenter, såsom aktieägare samt leverantörer. Den viktigaste externa rapporteringen 

är revisionsberättelsen).  

c) Dokumentation (vilket innebär all dokumentation som görs under hela 

revisionsprocessen, såsom information om klientens verksamhet, revisionsplaneringen 

samt vilka granskningsåtgärder som vidtagits i granskningsfasen).  
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6. Vilka kunskaper och/eller förmågor använder du vid utvärderings- och 

rapporteringsfasen?  
 

(se svarsalternativen nedan) 

 

 

Ta del av forskningsresultaten 

 

7. Önskar du att ta del av vårt forskningsresultat, ange din e-postadress 

nedan:  

 

 

 

Svarsalternativ att infoga i fråga 4-6 

Kunskaper kring:   Förmågan att: 

□ Allmän affärskunskap □ Bedöma klientens betalningsförmåga 

□ Affärsjuridik □ Bedöma revisionsbevis  

□ Beskattningsrätt □ Fatta beslut 

□ Dubbel bokföring  □ Förhandla 

□ Ekonomisk brottslighet □ Förstå klientens verksamhet 

□ Ekonomistyrning □ Inneha en yrkesintegritet 

□ Etiska normer och regler □ Leda projekt 

□ Ett professionellt beteende □ Organisera och strukturera 

□ Finansiering □ Planera tid 

□ Interna kontroller  □ Presentera resultat 

□ Internationella regelsystem □ Rapportera muntligt 

□ Jävsituationer □ Rapportera skriftligt 

□ Riskbedömning  □ Samarbeta 

□ Redovisnings- & revisions principer  □ Tänka affärsmässigt 

□ Redovisnings- samt revisionssystem/program □ Tänka kritisk 

□ Revisionsbedömningar □ Upptäcka bedrägeri 

□ Annan kunskap eller förmåga:  
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Bilaga 4. Påminnelse 

Hej!  

Vi har tidigare sänt dig en webbenkät med syfte att besvara forskningsfrågan ”Vilka 

kunskaper har och använder en revisor?”. Vi är medvetna om att du har mycket att 

göra vid denna tidpunkt, men vi skulle uppskatta om du lägger 10-15 minuter av din tid, 

för att besvara enkäten eftersom vi inte mottagit något svar från dig. 

Om något är otydligt eller om du har några funderingar eller frågor, är du välkommen att 

kontakta oss på följande e-postadress: lindamengistu@hotmail.com.  

Tack för din tid! 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Eklöf och Linda Mengistu 

mailto:lindamengistu@hotmail.com
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Bilaga 5. Korrelationsmatris – Planeringsfasen 

 Pearson korrelation 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Kunskaper och förmågor 

kring redovisning och klientens 

verksamhet  

                    

2. Personliga egenskaper och 

färdigheter 
0,796***                   

3. Förmågan att presentera  0,528*** 0,581***                 

4. Juridiska kunskaper och 

förmågor 
0,569*** 0,676*** 0,611***               

5. Grundläggande ekonomi 0,692*** 0,746*** 0,636*** 0,689***             

6. Kön -0,117 0,062 0,001 0,040 0,004           

7. Tillhör de BIG 4 0,087 -0,007 -0,007 -0,089 0,149 0,077         

8. Hur många års universitets- 

och högskoleutbildning har du 

inom ekonomi och/eller 

juridik? 

0,103 0,115 -0,011 0,121 0,149 -0,030 0,017       

9. Hur många års erfarenheter 

har du av att arbeta med 

revision? 

0,081 -0,009 0,091 0,038 0,067 -0,090 -0,257** -0,229*     

10. Hur många 

revisionsuppdrag är du 

involverad i för tillfället? 

-0,084 -0,032 0,053 0,117 -0,082 -0,096 -0,350*** -0,076 0,129   

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05  † p < 0.10 
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Bilaga 6. Korrelationsmatris – Granskningsfasen 

  
Pearson korrelation 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Kunskaper och förmågor kring 

redovisning, professionalitet och 

klientens verksamhet 

                

2. Juridiska, ekonomiska samt 

personliga kunskaper och 

förmågor 

0,683***               

3. Förmågan att presentera 0,677*** 0,584***             

4. Kön -0,100 0,033 -0,027           

5. Tillhör de BIG 4 0,125 0,069 0,086 0,077         

6. Hur många års universitets- 

och högskoleutbildning har du 

inom ekonomi och/eller juridik? 

0,129 0,139 0,068 -0,030 0,017       

7. Hur många års erfarenheter har 

du av att arbeta med revision? 
0,032 0,017 0,068 -0,090 -0,257** -0,229*     

8. Hur många revisionsuppdrag är 

du involverad i för tillfället? 
-0,170 -0,065 -0,020 -0,096 -0,350*** -0,076 0,129   

***p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 † p < 0.10   
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Bilaga 7. Korrelationsmatris – Utvärderings- och rapporteringsfasen 

   Pearson korrelation 

  1.  2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 

1. Ekonomiska samt juridiska 

kunskaper och förmågor 
                

2. Professionalitet samt 

klientspecifika kunskaper och 

förmågor 

0,706***               

3. Personliga färdigheter 0,571*** 0,691***             

4. Kön -0,020 -0,005 0,173           

5. Tillhör de BIG 4 0,026 0,153 0,119 0,077         

6. Hur många års universitets- 

och högskoleutbildning har du 

inom ekonomi och/eller juridik? 

0,157 0,106 0,144 -0,030 0,017       

7. Hur många års erfarenheter 

har du av att arbeta med 

revision? 

0,078 -0,033 -0,166 -0,090 -0,257** -0,229*     

8. Hur många revisionsuppdrag 

är du involverad i för tillfället? 
-0,027 -0,141 -0,077 -0,096 -0,350*** -0,076 0,129   

***p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 † p < 0.10 

 


