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Abstract  
Audit quality is a reoccurring field in both research and media. Researchers highlight different factors that 

affect audit quality and this study focuses on resources. The majority of previous research of audit quality 

have Big 4 firms as their starting-point. In order to gain a better understanding of the entire audit 

profession, a smaller firm is the focus of this study. The purpose is to explore resources for auditors in 

non-Big 4 firms, from an audit quality perspective. 

The study has both deductive and inductive characteristics; the deductive characteristics are visible 

through a theoretical framework that functions as a foundation for the study. The inductive characteristics 

have made it possible to research the resources through both the access to, yet also the lack of, as well 

as the use of resources in non-Big 4 firms. It has, moreover, made it possible to add another perspective 

since the empirical data showed factors that had not been identified before the data collection was 

initiated. The empirical data of this study consists to a large extent of primary data from observations, but 

also of data from semi-structured interviews. 

The results show that auditors at Audit Firm A have access to, and use, all the resources that previous 

research had shown to affect audit quality in a positive way. Moreover, the results show two new resources 

that belongs to the newly found capital called material capital, and these resources does also have a 

positive effect on audit quality. The conclusions drawn are that auditors at Audit Firm A can, with respect 

to their access to resources, deliver high quality audit.  

The results of the study is based on empirical data from a smaller firm and the theoretical contribution 
complements previous research of audit quality in Big 4 and non-Big 4 firms. Moreover, the results is 
also a contribution to audit and audit quality both practical and empirical.  
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Sammanfattning  
Revisionskvalitet är ett återkommande ämne i såväl forskning som i media. Forskare belyser olika 
faktorer som påverkar revisionskvalitet och den här studien fokuserar på resurser. Majoriteten av 
tidigare forskning om revisionskvalitet har Big 4 byråer som utgångspunkt. För att skapa bättre förståelse 
för hela revisionsprofessionen studeras därför en mindre byrå i den här studien. Syftet är att utforska 
resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett revisionskvalitetsperspektiv.  
 
Studien har både deduktiva och induktiva inslag där det deduktiva inslaget utgörs av en teoretisk 
referensram som ligger till grund för studien. Det induktiva inslaget har gjort det möjligt att studera 
resurser dels utifrån tillgången till, men även bristen på och användningen av resurser i icke Big 4 byråer. 
Det har även gjort det möjligt att lägga till ett ytterligare perspektiv då empirin påvisade faktorer som inte 
identifierats innan datainsamlingen påbörjades. Studiens empiri består till stor del av primärdata från 
deltagande observationer, men även från semistrukturerade intervjuer.  
 
Resultatet visar att revisorerna på Revisionsbyrå A har tillgång till, och använder, samtliga resurser som 
tidigare forskning visat påverka revisionskvalitet positivt. Resultatet visar även tre nyfunna resurser som 
tillhör det nyfunna kapitalet materiellt kapital, och även de resurserna har en positiv påverkan på 
revisionskvalitet. Slutsatsen är att revisorerna på Revisionsbyrå A, utifrån dess tillgång till resurser, kan 
leverera hög revisionskvalitet.  
 
Studiens resultat är baserat på empiri från en mindre byrå och det teoretiska bidraget kompletterar 
tidigare forskning om revisionskvalitet i Big 4 och icke Big 4 byråer. Resultatet av studien är även ett 
bidrag till revision och revisionskvalitet praktiskt och empiriskt.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en kortfattad beskrivning av vad revision och revisionskvalitet är, 

samt olika faktorer som påverkar kvaliteten. Vidare förs en problemdiskussion som leder fram 

till studiens syfte. Slutligen presenteras studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Vid en revision ska revisorn med en kritisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig 

om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Den information som ett företag 

lämnar om sin ekonomiska ställning och förvaltning, måste samtliga intressenter kunna lita på. 

Det finns krav på hur resultat och ställning ska redovisas och revisorns arbete är att 

kvalitetssäkra den redovisade informationen. Företagets finansiella information, samt 

information om förvaltningen, får en ökad trovärdighet när den har reviderats. Revisionen har 

därför stor betydelse för ägarna, men även för andra intressenter som kunder, leverantörer, 

kreditgivare, anställda, samt stat och kommun (FAR Förlag, 2006).  

PCAOB1 etablerade ett projekt år 2013, Audit Quality Indicator, där målet var att ta fram olika 

mått för revisionskvalitet (PCAOB, 2013). På grund av projektet har revisionskvalitet fått ett 

större fokus runt om i världen (Gaynor, Kelton, Mercer & Yohn, 2016). I media är ämnet 

revisionskvalitet återkommande (t.ex. Balans, 2014a; Balans 2014b; Balans 2015; Dagens 

Industri, 2016) och definitionen av begreppet skiftar beroende på vem man frågar (Balans, 

2014a). Fokus är dock oftast på de metoder som revisorn använder, samt det praktiska 

utförandet. För några år sedan infördes det internationella regelverket ISQC2 1 som styr de 

interna kvalitetskontrollerna på revisionsbyråer i Sverige (Balans, 2014a). Enligt Jonas 

Svensson, FAR:s3 ordförande, och Dan Brännström, generalsekreterare på FAR, består 

revisionskvalitet av flera komponenter, där det praktiska genomförandet samt alla vägval och 

bedömningar som revisorn måste göra under revisionsprocessen är betydande. En annan viktig 

beståndsdel är oberoendet, det vill säga revisorns objektivitet och självständighet. 

Revisionskvaliteten är viktig för såväl branschen som de enskilda byråerna. För att säkerställa 

                                                 
1 Public Company Accounting Oversight Board, ideellt företag som övervakar revisioner av offentliga företag 

(PCAOB, 2017). 
2 International Standard on Quality Control. 
3 Branschorganisation för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare (FAR, 2017).  
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att en hög kvalitet levereras utför även FAR och Revisorsinspektionen4 återkommande 

kvalitetskontroller (Dagens Industri, 2016).  

Dan Brännström menar att förståelsen för kunden och dennes verksamhet är avgörande för både 

den tekniska och den kundupplevda revisionskvaliteten. Den kundupplevda revisionskvaliteten 

är som högst då revisorn behandlar de frågor som företagsledningen kämpar med (Balans, 

2014b). Ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet, Katarina Ljungqvist, 

säger i en intervju till tidningen Balans att revisionskvalitet och förtroende går hand i hand. Hon 

menar att det som säljs snarare är förtroende än produkter, samt att det krävs goda kunskaper 

hos en revisor för att leverera hög kvalitet och skapa förtroende (Balans, 2015).  

Revisionskvalitet är ett komplext begrepp och det finns ingen allmängiltig definition av 

innebörden (Financial Reporting Council, 2006; Francis, 2011). Däremot används DeAngelos 

(1981) definition återkommande i forskning om revisionskvalitet (t.ex. Bedard, Jonstone & 

Smith, 2010; Duff, 2009; Knechel, 2016; Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 

2013). Hon menar att revisionskvalitet är marknadens utvärdering av sannolikheten att en 

revisor både upptäcker en brist i en kunds redovisning och rapporterar bristen (DeAngelo, 

1981).  

Olika forskare fokuserar på olika faktorer som påverkar revisionskvalitet (t.ex. Bedard m.fl., 

2010; Brown, Gissel, & Neely, 2016; Francis, 2011). Kunskap och erfarenhet är två av de 

faktorer som är vanligt förekommande. Revisorer som har kundspecifika kunskaper kan fatta 

bättre beslut i linje med lagar och regler, vilket har en positiv påverkan på revisionskvaliteten 

(t.ex. Brown m.fl., 2016; Knechel m.fl., 2013). Revisorns oberoende är, som tidigare nämnts, 

en annan vanligt förekommande faktor. En revisor som felaktigt upprättar en ren 

revisionsberättelse, på grund av att revisorn inte lyckats samla in det material som krävs enligt 

god revisionssed, har inte agerat oberoende vilket försämrar revisionskvaliteten (t.ex. Duff, 

2009; Francis, 2011). Rättstvister, såsom bedrägeri eller försumlig granskning, som 

revisionsbyråer är inblandade i har en negativ inverkan på revisionskvalitet (t.ex. Bedard m.fl., 

2010; Knechel m.fl., 2013).  

Forskare har även funnit ett starkt samband mellan revisionskvalitet och den individuella 

revisorns professionella bedömning, det vill säga hur revisorn kommer fram till slutsatser och 

hur de påverkas av olika omständigheter. Det finns även en koppling mellan kvalitet och 

                                                 
4 Tidigare Revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2017a).  
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revisorns utbildning, samt att högre revisionskvalitet levereras av välutbildad personal (t.ex. 

Brown m.fl., 2016; Francis, 2011; Kang, Lee, Son & Stein, 2016).  

DeAngelo (1981) visar att det finns ett samband mellan revisionsbyråers storlek och levererad 

revisionskvalitet, ju större byrå desto högre levererad kvalitet. Andra forskare menar att det inte 

är byråns storlek utan kontorets storlek som påverkar revisionskvaliteten. Större kontor har mer 

personal, vilket gör att kompetensen, och därmed även revisionskvaliteten, ofta är högre (t.ex. 

Bills, Swanquist, & Whited, 2016; Broberg, Tagesson, Argento, Gyllengahm & Mårtensson, 

2016).  

1.2 Problematisering 

Många studier visar att en avgörande faktor för hög revisionskvalitet är revisionsbyråns tillgång 

till resurser (t.ex. Bills m.fl., 2016; Cheng, Liu & Chien, 2009; Kang m.fl., 2016). En byrås 

möjlighet att investera i humankapital, så som kontinuerliga utbildningar för personalen, är en 

viktig faktor för att öka revisionskvaliteten. Kompetent personal, som tidigare nämnts, bidrar 

till en högre levererad kvalitet på byrån (Cheng m.fl., 2009). Det är därför relevant att utforska 

resurser för revisorer utifrån ett revisionskvalitetsperspektiv.  

En annan viktig resurs som benämns i många studier om revisionskvalitet är tillgången till 

teknisk utrustning (t.ex. DeAngelo, 1981; Sirois & Simunic, 2011). Det finns ett positivt 

samband mellan levererad revisionskvalitet och teknisk utrustning, samt att större byråer har 

större tillgång till sådan utrustning (DeAngelo, 1981). Revisorer förlitar sig på att de system 

som byrån använder leder till revisioner av hög kvalitet (Broberg, 2013). Att utforska tillgången 

till teknisk utrustning på revisionsbyråer är viktigt då den har betydelse för byråns levererade 

revisionskvalitet.  

Studier visar att det finns skillnader mellan byråer i levererad revisionskvalitet, vilket har lett 

till mer forskning inom ämnet. Skillnaderna kan förklaras genom att jämföra olika grupper av 

revisorer (Francis, 2004). Forskning om olikheter i levererad revisionskvalitet delar ofta in 

byråerna i Big 45 kontra icke Big 4 byråer (t.ex. Sawan & Alsaqqa, 2013; Sirois & Simunic, 

2011; Sundgren & Svanström, 2013). Big 4 byråer har större tillgång till resurser än icke Big 4 

byråer (Hegazy & Tawfik, 2015; Ye, Yuan & Cheng, 2014). Enligt Ye m.fl. (2014) har Big 4 

lång erfarenhet av branschen, samt strängare styrprocesser och kontrollsystem. Den stora 

tillgången till resurser i Big 4 byråer leder till att de kan leverera högre revisionskvalitet än icke 

                                                 
5 Deloitte, EY, KPMG och PwC.   
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Big 4 byråer (Ye m.fl., 2014). Sirois och Simunic (2011) menar att Big 4 investerar mycket i 

teknisk utrustning, men även att de lägger ner mer tid på rekryteringsprocesser än icke Big 4 

byråer, samt att de har fler utbildningar för sina anställda. Eftersom Big 4 har mer resurser att 

tillgå kan de effektivisera revisionstiden och utföra bättre granskningar, vilket resulterar i att 

informationen som publiceras i revisionsberättelsen med stor sannolikhet är mer korrekt än den 

som reviderats av revisorer på icke Big 4 byråer (Sawan & Alsaqqa, 2013). Majoriteten av 

tidigare forskning har Big 4 byråer som utgångspunkt (t.ex. Broberg, 2013; DeAngelo, 1981; 

Francis, 2011). För att skapa bättre förståelse för hela professionen behöver därför även mindre 

byråer studeras.  

Sundgren och Svanström (2013) menar att mindre byråer, icke Big 4, kan leverera minst lika 

hög kvalitet om de har en hög kompetensnivå bland medarbetarna på kontoret. Det finns 

forskning som visar att revisionskvalitet levereras av den enskilde revisorn och påverkas därför 

inte av vilken byrå revisorn arbetar på (Chandler, 1991). Enligt Kaawaase, Assad, Kitindi och 

Nkundabanyanga (2016) är kunskapen om de lokala verksamheterna vanligtvis större på icke 

Big 4 byråer än på de större byråerna som verkar på samma ort. Det leder till att revisorerna 

som arbetar på icke Big 4 byråer förstår de lokala kundernas verksamhet bättre och kan därmed 

leverera högre revisionskvalitet (Kaawaase m.fl., 2016). Det är viktigt för en revisor att ha 

kundspecifika kunskaper eftersom det påverkar revisionskvaliteten (Al-Thuneibat, Issa, & 

Baker, 2011). Det är därför relevant att beakta revisorers kompetens och kunskap som resurser 

i studier om revisionskvalitet.  

Majoriteten av de studier som utforskat resurser i Big 4 och icke Big 4 byråer, har använt sig 

av intervjuer och enkäter, vilket endast fångar revisorernas uppfattning om vilka resurser de 

använder. Frågan om hur tillgången till, bristen på och användningen av resurser i icke Big 4 

byråer påverkar revisorns levererade revisionskvalitet är fortfarande obesvarad. Resurser och 

revisionskvalitet är två komplexa fenomen och behöver därför fångas upp i den vardagliga 

arbetssituationen (Broberg, 2013). Revisorer använder dagligen många olika resurser, vilka 

ingår i den process som slutligen ska leda till en revision med hög kvalitet. När en forskare 

ställer frågan till en revisor om vilka resurser revisorn använder, är risken stor att revisorn 

glömmer bort en del, framhåller vissa och döljer andra. Att istället observera vilka resurser en 

revisor använder i sitt dagliga arbete, kan därmed ge en mer rättvisande bild av verkligheten.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv.  

1.4 Disposition 

Uppsatsens disposition presenteras nedan.  

Vetenskaplig metod Här motiveras studiens ansats och metod, samt ges en 

beskrivning och motivering till valet av litteratur. 

 

Institutionalia  En kortfattad beskrivning av standarden ISQC 1 ges i det 

här kapitlet.  

 

Teoretisk referensram I den teoretiska referensramen presenteras tidigare 

forskning, samt en modell som beskriver förhållandet 

mellan resurser, revisionskvalitet och icke Big 4 byråer. 

 

Empirisk metod Studiens forskningsdesign, forskningsmetod och 

datainsamlingsmetoder presenteras i det här kapitlet. 

Avslutningsvis presenteras ett analysverktyg.  

 

Empirisk analys  I det här kapitlet kopplas empirin till den teoretiska 

referensramen utefter de fyra kapitalen strukturellt kapital, 

socialt kapital, emotionellt kapital och humankapital. 

Avslutningsvis presenteras ett nyfunnet kapital, materiellt 

kapital, samt kritik till empirin. 

 

Slutsatser  I studiens avslutande kapitel presenteras slutsatser, 

självkritik och studiens bidrag. Slutligen ges förslag till 

framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I kapitlet för vetenskaplig metod motiverar vi studiens ansats och metod. Slutligen beskrivs och 

motiveras valet av litteratur.  

Utifrån syftet, som är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, har studien både 

deduktiva och induktiva inslag. Det deduktiva inslaget utgörs av sammanställningen av en 

teoretisk referensram som ligger till grund för studien. I referensramen belyses, utifrån teorier 

och tidigare forskning, olika faktorer som antas påverka revisionskvalitet, resurser och icke Big 

4 byråer, vilket skapar förväntningar på och förståelse för hur verkligheten ser ut. Den teoretiska 

referensramen utgörs således av olika perspektiv; strukturellt kapital, socialt kapital, 

emotionellt kapital och humankapital, vilka i studien används som utgångspunkt vid insamling 

och analys av empiri. Under observationerna och intervjuerna kommer resurser delvis att 

granskas utifrån dessa fyra perspektiv, men en öppenhet för ytterligare perspektiv kommer även 

att finnas. Kritiken som riktas mot deduktiv ansats är att forskaren enbart söker efter det som 

anses vara relevant och det som stödjer forskarens förväntningar om verkligheten. Risken med 

ansatsen är att viktig information förbises (Jacobsen, 2002).  

För att minska risken att väsentlig information går förlorad används även induktiva inslag i 

studien. Enligt Jacobsen (2002) utgår en induktiv forskare från empiri för att skapa teorier, 

genom att öppensinnad gå ut i verkligheten utan några förväntningar. Den induktiva ansatsen i 

studien gör det möjligt att studera resurser dels utifrån tillgången till, men även bristen på och 

användningen av resurser i icke Big 4 byråer. Ansatsen gör det även möjligt att lägga till 

ytterligare perspektiv i de fall empirin påvisar faktorer som inte identifierats innan 

observationerna och intervjuerna genomförts.  

En kvalitativ forskningsmetod kommer att användas för att uppfylla studiens syfte. Det är 

lämpligt att använda sig av kvalitativ forskning när komplexa fenomen ska studeras 

(Denscombe, 2016), samt då studien ämnar sig att studera innebörder eller meningar snarare än 

statistiskt verifierbara samband (Alvehus, 2013).  

En studie som betraktar ett fenomen ur olika synvinklar kan leda till att resultatet är mer 

givande, samt ökar validiteten (Denscombe, 2016). Då forskaren använder en kombination av 

olika metoder, kan resultatet anses vara mer objektivt och exakt än om forskaren endast 

använder en metod för att samla in data (Ahrne & Svensson, 2011). I den här studien används 
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därför triangulering då observationerna, inklusive verbala protokoll, kompletteras med 

intervjuer.  

Resurser och revisionskvalitet är två komplexa fenomen och behöver fångas upp i praktiken, 

vilket i det här fallet innebär på icke Big 4 byråer som är studiens kontext. Syftet med studien 

är att utforska resurser, som även kan ses som en process. Tillgången till, bristen på och 

användningen av resurser påverkar utförandet av en revision och därmed även resultatet. Tjora 

(2012) menar att observationer är en bra metod för att fånga upp processer, eftersom det är mer 

relevant att se hur de praktiskt utförs än hur personer berättar om utförandet. Observationer gör 

det även möjligt att få detaljerade uppgifter angående hur revisioner utförs i praktiken. 

Användandet av fältanteckningar från observationer är ovanligt inom revisionsforskning och 

tillhandahåller data som är omöjliga att erhålla genom andra forskningsmetoder (Pentland, 

1993). En annan fördel med observationer är att det ger ”rikt” empiriskt material som är fångat 

i en mer naturlig miljö, än empiri som samlats in genom exempelvis enkäter och intervjuer 

(Broberg, 2013).  

Fältstudier är en ovanlig metod i tidigare forskning om revision, vilket gör att det finns lite 

kunskap om hur revision genomförs i praktiken (Gendron, 2000; Humphrey, 2008; Power, 

2003). Även om en detaljerad fallstudie inte nödvändigtvis möjliggör generaliseringar, ger den 

en värdefull introduktion till hur exempelvis olika regler och regleringar används i praktiken 

(Mennicken, 2005). Power (1995) menar att forskare har liten kunskap om revision som 

organisatorisk kontext, samt om hur beslutsfattande genomförs i praktiken.  

Observationsdata är nödvändigt i studier då det ger en empirisk grund för teorin av den 

studerade kontexten (Pentland, 1993). För att förstå vad en revision är och hur 

revisionsprocesser går till, måste människorna som utför revisionen studeras i sammanhanget 

(Broberg, 2013). Att studera en revision i praktiken, i sitt sammanhang, anses ge en mer 

sanningsenlig bild av den. En revision är mer än det tekniska då de även utgör preferenser och 

organisationsrutiner, vilka stödjer revisorn i sitt beslutsfattande (Power, 2003). Eftersom 

revision utförs av en individ, måste forskaren ta hänsyn till nationella kännetecken och 

byråspecifika drag i studier om hur revisioner utförs (Broberg, 2013).  

Eftersom syftet med studien är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv, är det fördelaktigt att utgå från tidigare forskning om resurser, Big 

4 och icke Big 4, samt revisionskvalitet. Vid studiens början hade vi förkunskaper om relevant 

litteratur inom det studerade ämnet. Genom förkunskaperna kunde ett antal nyckelbegrepp 
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urskiljas, såsom audit quality, resources, Big 4, non Big 4, SMP, audit firm size och quality 

indicators. Nyckelbegreppen har varit centrala i sammanställningen av den teori och tidigare 

forskning som utgör studiens inledande perspektiv.  
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3. Institutionalia 

I det här kapitlet ges en kortfattad beskrivning av standarden ISQC 1 om kvalitetskontroller, 

samt vad som krävs av revisionsbyråer för att följa denna.  

3.1 ISQC 1 

ISQC 1 är en revisionsstandard som behandlar revisionsbyråers ansvar för kvalitetskontroller 

av revisioner, granskningen av finansiella rapporter samt andra revisionstjänster. Standarden 

infördes 15 december 2009 (IFAQ, 2009) och lagstadgades i Sverige 1 januari 2011 

(Revisorsnämnden, 2017b). Syftet med ISQC 1 är att byråer ska etablera och upprätthålla ett 

internt system för kvalitetskontroller, vilket ska leda till att byrån och personalen uppfyller 

standarder, andra lagar och regler, samt för att säkerställa att företagets rapporter är korrekt 

utförda. Systemet för kvalitetskontroller ska omfatta riktlinjer och rutiner gällande ledningens 

ansvar för kvaliteten på byrån, etiska krav, acceptans och varaktighet av kundrelationer, 

personal, uppdrag och granskning (IFAQ, 2009).  

Ledningens ansvar för kvaliteten på byrån innefattar att fastställa riktlinjer som främjar kvalitet 

vid utförandet av revisioner. Det ska även finnas riktlinjer som säkerställer att revisionsbyrån 

och personalen uppfyller relevanta etiska krav. Acceptans och varaktighet av kundrelationer 

innebär att revisionsbyrån endast ska bibehålla kunder som de har kapacitet att revidera, där 

revisionsbyrån inte riskerar att etiska krav förbises, samt att revisionen utförs oberoende. 

Riktlinjerna som krävs gällande personal och arbetsprestation är att medarbetarna ska ha den 

kompetens och skicklighet som krävs för att utföra revisioner i enlighet med standarder, lagar 

och regler, samt för att kunna upprätta korrekta rapporter. Revisionsbyråer ska upprätta en 

granskningsprocess, det vill säga olika steg för hur revisionen ska utföras, så att byrån och 

revisorerna med säkerhet följer ISQC 1 (IFAQ, 2009).  
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4. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras en modell som, baserat på tidigare forskning, beskriver förhållandet 

mellan resurser, revisionskvalitet och icke Big 4 byråer.  

4.1 Revisionskvalitet 

Det är viktigt att uppmärksamma kvalitet i ett företags styrning. Hur hög kvaliteten är ses ur 

betraktarens ögon. Det är den specifika kunden som bestämmer om en tjänst eller produkt 

motsvarar de förväntningar som kunden har på kvaliteten (Lindvall, 2009). Eftersom det, enligt 

Lindvall (2009), inte riktats stor uppmärksamhet på kunden är det inte konstigt att kvalitet varit 

ett område som blivit åsidosatt. I sin studie benämner Lindvall (2009) revisorn som controllern 

och menar att kvalitetsfrågor har uppmärksammats allt mer i controllerns arbete, samt att 

kvalitet och kvalitetskontroller är två mycket viktiga områden. En annan viktig del i controllerns 

arbete idag är därför utformning och uppföljning av kvalitetsmål (Lindvall, 2009).  

År 2013 etablerade PCAOB ett projekt, Audit Quality Indicator, för att utveckla olika mått för 

revisionskvalitet (PCAOB, 2013). Genom projektet har revisionskvalitet fått ett större fokus 

runt om i världen (Gaynor m.fl., 2016).  

Revisionskvalitet har blivit något som revisorer strävar efter att uppnå. När begreppet används 

verkar det vara likvärdigt med hög revisionskvalitet. Syftet med revision och revisorers arbete 

är att uppnå hög revisionskvalitet (Broberg, 2013), vilket spelar en viktig roll i att förbättra 

kvaliteten på den finansiella rapporteringen runt om i världen (IAASB, 2011). Hög kvalitet på 

en revision, utifrån revisorers perspektiv, är till exempel att kunden är nöjd, det har gjorts en 

tydlig rapportering, revisorn har gjort ”rätt saker” snarare än bara ”saker rätt”, inga väsentliga 

fel finns i kundens rapportering, samt när revisorn följt och vid behov anpassat 

revisionsmetodiken (Broberg, 2013).  

4.1.1 Definitioner 

Historiskt sett har det varit svårt att definiera revisionskvalitet (Gaynor m.fl., 2016) och forskare 

använder olika definitioner för att förklara innebörden (t.ex. DeAngelo, 1981; DeFond & 

Zhang, 2014; Gaynor m.fl.,2016). En vanligt återkommande definition är dock DeAngelos 

(1981). Hon menar att revisionskvalitet är marknadens utvärdering av sannolikheten att en 

revisor både upptäcker en brist i en kunds redovisning och rapporterar bristen (DeAngelo, 

1981).  
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Tidigare har forskning använt output-fokuserade förklaringar, i likhet med DeAngelos (1981) 

definition, för att definiera revisionskvalitet (Gaynor m.fl., 2016). DeAngelos (1981) definition 

har sedan utvecklats av Defond och Zhang (2014) för att integrera revisorns roll. Deras 

definition av hög revisionskvalitet är när kundens finansiella rapportering återspeglar företagets 

ekonomiska ställning, baserat på det finansiella rapporteringssystemet (DeFond & Zhang, 

2014).  

Enligt Knechel m.fl. (2013) är input- och processaspekter viktiga för vissa intressenter, vilket 

både DeAngelos (1981) och Defond och Zhangs (2014) definitioner saknar. Gaynor m.fl. 

(2016) definierar hög kvalitet med utgångspunkt att inputs och processer av hög kvalitet ökar 

möjligheten till outputs av hög kvalitet. De menar att en revision av hög kvalitet uppstår när 

revisorn kan försäkra sig om att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning (Gaynor m.fl., 2016).  

Organisationer, såsom PCAOB och IAASB6, baserar värderingen av revisionskvalitet på såväl 

inputs och processer som på outputs, där hög kvalitet uppstår när revisorn erhåller tillräckligt 

med material som styrker företagets finansiella rapportering. Revisionskvalitet anses, ur detta 

perspektiv, vara låg om de tillämpade granskningsåtgärderna är otillräckliga även om själva 

revisionsuttalandet är korrekt. Revisorer har ett annat perspektiv, de menar att revisioner som 

är utförda inom byråns riktlinjer och rutiner, är revisioner med hög kvalitet (Gaynor m.fl., 

2016). Ytterligare ett perspektiv är intressenternas, vilka anser att revisionen är av hög kvalitet 

då revisorn ger informativa uttalanden i revisionsberättelsen (DeFond & Zhang, 2014).  

Senare forskning har, istället för att se revisionskvalitet som en ensam konstruktion, framställt 

en modell som behandlar olika komponenter av revisionskvalitet (t.ex., Bedard m.fl., 2010; 

DeFond & Zhang 2014; Francis 2011). Komponenterna är inputs, processer, outputs och 

kontexter, såsom heltidsanställning (Christensen, Glover, & Omer, 2015).  

4.1.2 Faktorer som påverkar revisionskvalitet 

I studier om revisionskvalitet belyser forskare olika faktorer som påverkar kvaliteten (t.ex. 

Broberg m.fl., 2016; Brown m.fl., 2016; Francis, 2011). Broberg m.fl. (2016) visar att 

revisionskvalitet påverkas negativt av revisorns tidspress och att kvaliteten även påverkas av 

revisorns kön, anställning, erfarenheter och antal kunder, samt byråns kontorsstorlek och vilken 

                                                 
6 The International Auditing and Assurance Standards Board, en organisation som upprättar internationella 

kvalitetsstandarder för revision (IAASB, 2017).  
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revisionsbyrå som revisorn arbetar på. Enligt Humphrey (2008) finns det många bevis som 

styrker påståendet att revisionskvalitet beror på revisionsbyråns storlek, det vill säga att 

kvaliteten ökar då storleken ökar. Storleken på en byrå är enkel att identifiera och är därför en 

vanlig indikator för revisionskvalitet (t.ex. Sawan & Alsaqqa, 2013; Sirois & Simunic, 2011; 

Sundgren & Svanström, 2013) 

Enligt Brown m.fl. (2016) finns det tre faktorer som påverkar revisionskvalitet. Den första är 

professionella revisorer, vilka består av personer med specialiserad kunskap, chefer och 

medarbetares arbetsbelastning, samt medarbetares inflytande. Den andra är revisionsprocessen, 

vilken innefattar revisionsarvoden, oberoende och teknisk kapacitet. Den tredje faktorn är 

resultatet av revisionen, vilket bland annat innefattar uppdateringar av svagheter från 

internkontroller (Brown m.fl., 2016).  

Duff (2009) visar att intressenter anser att kompetens, service och oberoende är faktorer som 

påverkar revisionskvalitet positivt.  Även Francis (2011) menar att revisorns oberoende är en 

faktor som påverkar revisionskvalitet. Felaktiga revisioner uppstår när revisorn inte är 

oberoende, eller när en oberoende revisor felaktigt upprättar en ren revisionsberättelse (Francis, 

2011).  

En annan viktig del för ökad revisionskvalitet är att revisorn känner comfort, det vill säga att 

revisorn känner sig bekväm med det arbete som utförts. Revisionen är troligtvis kvalitetsmässig 

i de fall revisorn känner comfort. Det är viktigt att revisorn känner förtroende till de 

revisionsverktyg och revisionssystem som finns på arbetsplatsen. Kvalitetskontroller på 

arbetsplatsen är en annan faktor som bidrar till en ökad comfort för revisorn (Broberg, 2013). 

Revisorernas ansvarsområden och risken för att bli kritiserade kan skapa discomfort (Carrington 

& Catasús, 2007). Enligt Carrington och Catasús (2007) är det byråns företagskultur som verkar 

för att få bort denna discomfort. Carrington och Catasús (2007) visar att det, i första hand, beror 

på den påskrivande revisorn om man uppnår en tillräcklig nivå av comfort.  

4.2 Resurser 

I sitt arbete nyttjar revisorn, som Lindvall (2009) benämner som controllern, de olika 

tillgängliga resurserna. Det kan vara deras enskilda resurser, men de gemensamma resurser som 

firmans medarbetare har tillgång till är ännu viktigare. Genom samspel mellan medarbetarna 

kan de skapa fördelar från dessa resurser. Oftast benämns resurser som olika former av kapital; 

strukturellt kapital, socialt kapital, emotionellt kapital och humankapital (Lindvall, 2009), vilka 

illustreras i modell 4.1.  
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Modell 4.1 Kapital som ingår i resurser. 

4.2.1 Strukturellt kapital 

Det strukturella kapitalet är i många fall en värdefull tillgång i form av informationssystem, 

rutiner, processer samt databaser (Cabrita & Bontis, 2008). Verksamhetens strukturella kapital, 

i form av det IT-stöd som finns i företaget, är en särskilt viktig resurs för verksamhetens 

styrning. Medarbetares agerande påverkas i hög grad av såväl överflöd av, som brister eller 

obalanser i, deras resurssituation. Överflöd av IT-stöd kan leda till att medarbetare passiviseras, 

medan brister i stödet kan leda till att medarbetare får en allt för tung arbetsbörda. Det är den 

enskilda situationen som bestämmer vilken nivå som är den bästa (Lindvall, 2009).  

Integrerade affärssystem gör det möjligt att koppla samman det som tidigare varit fristående 

funktioner till en enhetlig helhet (Klaus, Rosemann, & Gable, 2000). Integrerade system är idag 

viktiga för företag och systemens framgång kan hänföras till verksamheters förfogande av 

relationsdatabaser. Affärssystemen gör det möjligt för alla medarbetare att samtidigt få tillgång 

till samma information. Företagens och medarbetarnas arbete underlättas när det är möjligt att 

få information på ett enklare och mer effektivt sätt. Uppdaterade system minskar därmed risken 

för tidsfördröjningar (Lindvall, 2009).  

Tekniken växer och utvecklas snabbt, men organisationer och människor förändras inte i 

samma takt. Det innebär att dagens teknik inte alltid utnyttjas till fullo, då organisationer och 
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människor håller fast vid gamla arbetssätt (Lindvall, 2009). För att tekniken ska kunna utnyttjas 

på bästa sätt, krävs det att berörda medarbetare accepterar och tar till sig IT-utvecklingen 

(O'Leary, 2004).  

Att ha tillgång till uppdaterad teknisk utrustning är viktigt i revisorns dagliga arbete (DeAngelo, 

1981; Sawan & Alsaqqa, 2013). Revisionsbyråer med sådan teknisk utrustning har visats 

genomföra bättre revisioner på så sätt att de kan effektivisera revisionstiden och utföra bättre 

granskningar. Det leder i sin tur till att räkenskaper som blivit reviderade av byråer med 

uppdaterad teknisk utrustning, är mer sanningsenliga än de som reviderats av byråer utan sådan 

utrustning (Sawan & Alsaqqa, 2013).  

4.2.2 Socialt kapital 

Socialt kapital är människans förmåga att utveckla användbara relationer. Det sociala kapitalet 

ökar företagets intäkter och fördjupar kundrelationerna (Carter & Spence, 2014). Carter och 

Spence (2014) menar att ett stort socialt kapital, i slutändan genererar ekonomiska fördelar för 

revisionsbyråer. Möjligheten att utveckla ett sådant kapital beror på individers sociala förmåga 

och deras trovärdighet (Gratton & Ghoshal, 2003).  

Tillgången till kontakter och nätverk är viktiga för det sociala kapitalet och kan generera 

fördelar (Portes, 1998). Mål som är svåra eller omöjliga att åstadkomma på egen hand, kan 

uppnås med hjälp av nätverk. Ett välfungerande nätverk genererar informationsfördelar, vilket 

är en fördel med ett utvecklat socialt kapital (Lindvall, 2009). En kontakt kan vara värdefull i 

ett skede, helt oanvändbar i en annan situation och i vissa fall till och med skadlig (Coleman, 

1990). Tid och aktuell situation har därför stor betydelse för värdet på det sociala kapitalet och 

man måste upprätthålla kontakten med personerna i nätverket för att det ska vara användbart. 

Deltagarna i ett nätverk delar gemensamt på användningen av dess fördelar, det är alltså ingen 

enskild medarbetare som fullt ut äger det sociala kapitalet (Lindvall, 2009).  

4.2.3 Emotionellt kapital 

Emotionellt kapital är en strukturerad och dynamisk resurs som utvecklas genom socialisering 

och ger sig uttryck i känslor. Det går inte att säga att mer eller mindre erfarenheter påverkar det 

emotionella kapitalet på ett visst sätt, utan olika erfarenheter påverkar kapitalet på olika sätt. 

Genom att exempelvis vara empatisk och se hur det påverkar andras känslor kan man utveckla 

det emotionella kapitalet (Cottingham, 2016).  
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Emotionell energi och emotionell värme är två delar av det emotionella kapitalet. Utvecklingen 

av relationer, eller en arbetsuppgifts utförande, beror på den emotionella energin. Företag består 

av viktiga sociala relationer och behöver dynamik och intensitet, vilket skapas av emotionell 

energi. Även den emotionella värmen påverkar relationerna inom ett företag. Arbetsplatsen är 

en trevligare miljö när den består av varma relationer, eftersom de är mer stödjande i 

arbetsutförandet för den enskilda medarbetaren. Det finns risk att arbetsuppgifter undflys och 

tar längre tid på en arbetsplats där det finns kalla relationer, eftersom arbetet uppfattas som 

tråkigt (Lindvall, 2009).  

Comfort skapas när man arbetar med och genom struktur, men även revisorns personlighet, 

erfarenhet och integritet är betydande (Carrington & Catasús, 2007). Pentland (1993) menar att 

det är samspel på mikronivå inom ett revisionsteam som skapar comfort. Samspelen är 

gemensamma aktiviteter som genomförs för att upprätthålla en god känslomässignivå för 

medarbetarna (Pentland, 1993). Pentland (1993) indikerar att revisioner är en känslomässig 

process. 

4.2.4 Humankapital 

Humankapitalet utgörs, enligt Nahapiet och Ghoshal (1998), av de anställdas kunskaper, 

färdigheter och förmågor, vilket skapar skillnader i prestationer för organisationer. Petty och 

Sureshs (2005) studie visar att även utbildning och erfarenhet är viktiga delar av 

humankapitalet.  

Revisionsbyråer behöver säkerställa att medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna 

utföra sitt arbete i enlighet med revisionsstandarder, lagkrav och allmänhetens förväntningar 

(Cheng m.fl., 2009). Cheng m.fl. (2009) visar att humankapital har en positiv påverkan på en 

revisionsbyrås levererade revisionskvalitet och menar att detta kapital är den viktigaste resursen 

för en byrå. Det är dock inte byrån som levererar hög revisionskvalitet utan den enskilde 

revisorn, enligt Sawan och Alsaqqa (2013).  

Det är viktigt för revisorer att ha kunskap om de lokala verksamheterna på den ort de arbetar, 

då de med hjälp av kunskapen bättre kan förstå sina kunder och deras verksamheter (Kaawaase 

m.fl., 2016). Kundspecifika kunskaper är viktigt för revisorer eftersom det underlättar deras 

dagliga arbete (Al-Thuneibat m.fl., 2011).  
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4.3 Big 4 och icke Big 4 byråer 

Det arbetar professionella revisorer på både Big 4 och icke Big 4 byråer, och byråerna rekryterar 

revisorer mellan varandra (Law, 2008). Utbildningsmöjligheter, expertis och administrativt 

stöd skiljer sig däremot mellan Big 4 och icke Big 4 byråer. Det beror på att Big 4 byråer har 

kontor i fler länder och medarbetare på en Big 4 byrå kan därför få hjälp av kollegor på de olika 

kontoren inom företaget (Abou-El-Sood, Kotb, & Allam, 2015).  

Revisorer som arbetar på Big 4 vågar inte ta lika mycket risker som revisorer på icke Big 4 

byråer. För att minska risken för rättstvister rapporterar därför revisorer på Big 4 mer 

sanningsenligt än övriga revisorer (Lai, 2013). Studier har även visat att Big 4 byråer är bättre 

på att använda standarder (Samaha & Hegazy, 2010), samt att de är mer benägna att ge råd om 

förvaltningen till sina kunder för att verksamheten långsiktigt ska vara lönsam (Lai, 2013).  

Trovärdigheten för den finansiella rapporteringen är högre hos företag som blivit reviderade av 

revisorer på Big 4 än företag som blivit reviderade av revisorer på icke Big 4 byråer (Cassell, 

Giroux, Myers, & Omer, 2013).  Tagesson och Öhman (2015) menar dock att gruppen Big 4 

inte är homogen i detta avseende. De visar att KPMG gör fler misstag av olika slag i sina 

revisioner jämfört med de övriga byråerna inom Big 4 och även jämfört med Grant Thornton 

och BDO (Tagesson & Öhman, 2015). Big 4 byråer levererar generellt sett högre 

revisionskvalitet men Tsipouridou och Spathis (2012) visar att det inte enbart beror på byråerna 

utan även på deras kunder. Många kunder till Big 4 byråer är stora internationella företag som 

använder IFRS och deras inflytande påverkar revisionskvaliteten (Tsipouridou & Spathis, 

2012). Kunder till Big 4 byråer har lägre förväntade kostnader för eget kapital i förhållande till 

icke Big 4 kunder (Azizkhani, Monroe & Shailer, 2010). Azizkhani m.fl. (2010) visar dock att 

det inte kan förklara skillnader i värdet mellan revisioner utförda av revisorer på Big 4 och 

revisioner utförda av revisorer på icke Big 4 byråer.  

4.3.1 Revisionskvalitet i Big 4 och icke Big 4 byråer 

Ju större revisionsbyrån är, desto fler kunder har vanligtvis byrån. Kunderna till stora byråer, 

Big 4, är ofta mer tillfredsställda med revisionskvaliteten än vad kunderna till mindre byråer, 

icke Big 4, är (Sawan & Alsaqqa, 2013).  

Revisorerna på Big 4 utför revisioner med högre revisionskvalitet för att bibehålla byråns goda 

rykte (Hussainey, 2009; Lennox, 1999; Sawan & Alsaqqa, 2013; Sirois & Simunic, 2011). Big 

4 har ett bättre rykte än icke Big 4 byråer enligt Sirois och Simunic (2011) och ställs inför högre 
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kostnader om ryktet förstörs. För att minska risken för den typen av kostnader, levererar 

revisorer på Big 4 högre revisionskvalitet (Sirois & Simunic, 2011). Sawan och Alsaqqa (2013) 

och Hussainey (2009) gör en annan koppling mellan en byrås rykte och dess revisionskvalitet. 

De menar att företag vill bli reviderade av revisorer på Big 4 byråer på grund av byråns goda 

rykte då informationen som revideras blir, ur intressenternas synvinkel, kvalitetssäkrad 

(Hussainey, 2009; Sawan & Alsaqqa, 2013). Även Lennox (1999) menar att den positiva 

kopplingen mellan en byrås storlek och revisionskvalitet beror på byråns rykte. Han visar att 

den höga kvaliteten beror på ryktet att revisorerna på Big 4 har mer kunskap, vilket ökar deras 

incitament att upprätta korrekta rapporter (Lennox, 1999). Enligt Sawan och Alsaqqa (2013) 

beror det på att revisorer på Big 4 byråer är mer dominanta, effektiva och oberoende i sina 

revisioner då de vill upprätthålla byråns goda rykte. Hussainey (2009) visar att ett bra mått på 

revisionskvalitet är storleken på revisionsbyrån och anger, precis som Lennox (1999), att det i 

sin tur beror på byråns rykte.  

Trots att det ovannämnda indikerar att revisorer på Big 4 levererar högre revisionskvalitet än 

revisorer på icke Big 4 byråer, finns det studier som talar emot detta (t.ex. DeAngelo, 1981; 

Sawan & Alsaqqa, 2013). Forskare har kommit fram till att det inte finns någon koppling mellan 

en byrås storlek och dess revisionskvalitet, utan att det snarare beror på andra faktorer (Enofe, 

Mgbame, Aderin & Ehi-Oshio, 2013; Kaawaase m.fl., 2016).  

Revisionsbyråer som har ett rykte att leverera hög revisionskvalitet, rapporterar fler prognosfel 

än byråer utan sådant rykte (Sawan & Alsaqqa, 2013). Vissa aspekter gällande den tekniska 

utrustning som en revisor använder, leder till att incitamenten för att leverera hög 

revisionskvalitet minskar (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) anger dock även att tekniken 

skapar hinder för fusk i revisionen och att dessa hinder ökar när byråns storlek ökar.  

Revisionskvalitet påverkas inte av en byrås storlek, utan snarare av storleken på kontoret. 

Revisorer på de mindre byråerna kan leverera minst lika hög kvalitet om de har en hög 

kompetensnivå bland medarbetarna på kontoret (Sundgren & Svanström, 2013). Även Choi, 

Kim, Kim och Zang (2010) menar att kontorsstorleken påverkar en byrås revisionskvalitet. De 

anger att det kan vara svårare för Big 4 byråer att upprätthålla samma höga kvalitet på samtliga 

kontor runt om i världen. Om ett av deras mindre kontor levererar låg revisionskvalitet kan 

byråns rykte försämras, vilket påverkar hela byråns verksamhet (Choi m.fl., 2010). Enofe m.fl. 

(2013) argumenterar för att det bland annat är styrelsens självständighet och inte byråns storlek 

som påverkar revisionskvaliteten på en byrå.  
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Enofe m.fl. (2013) anger även andra faktorer som har större inflytande på revisionskvalitet än 

byråns storlek. Konkurrens och risken för rättstvister är några av de faktorer som nämns i 

studien (Enofe m.fl., 2013). Kaawaase m.fl. (2016) argumenterar för att det finns tre faktorer 

som påverkar revisionskvalitet; storlek på byrån och revisionsarvoden, begränsning av 

utrymmet att göra resultatmanipulationer via periodiseringar, samt reviderade räkenskaper som 

överensstämmer med redovisningsstandarder, lagar och andra regler (Kaawaase m.fl., 2016). 

Sett till samtliga tre faktorer visar Kaawaase m.fl. (2016) att det inte finns någon större skillnad 

i levererad revisionskvalitet mellan revisorer på Big 4 och revisorer på icke Big 4 byråer. 

Adeyemi, Okpala och Dabor (2012) menar att en byrå vars ledningsgrupp som har 

ledningsuppdrag i flera andra organisationer levererar högre revisionskvalitet, samt att det är 

den mest betydande faktorn för hög revisionskvalitet.  

Kaawaase m.fl. (2016) anger att företag kan behöva Big 4 byråer och deras revisorer för att 

uppfylla redovisningsstandarder, lagar och andra regler i sin redovisning. Den här 

kvalitetsfördelen hämmas dock eftersom Big 4 misslyckas med att sköta sina revisionsrutiner 

(Kaawaase m.fl., 2016). Trots att revisorer på Big 4 kan försäkra att redovisningen i ett företag 

överensstämmer med regelverk och lagar, är deras revisionskvalitet inte högre än den som 

levereras av revisorer på icke Big 4 byråer, enligt Kaawaase m.fl. (2016).  

4.3.2 Resurser i Big 4 och icke Big 4 byråer 

Ye m.fl. (2014) visar att icke Big 4 byråer inte har tillgång till samma fördelaktiga resurser som 

Big 4. De större byråerna, Big 4, avsätter mer resurser till utbildning för sina anställda och 

interna kontrollprogram än mindre byråer, icke Big 4 (Bedard m.fl., 2010). För att uppnå 

samstämmighet mellan större revisionsbyråers olika kontor upprättar de en företagspolicy för 

hela byrån. Det finns administrativa kontor som tillhandahåller företagspolicys till byråns alla 

kontor. De administrativa kontoren på Big 4 hjälper även till att dela utbildningsprogram, 

revisionsprogram och uppdaterad företagsinformation till samtliga kontor (Francis & Yu, 

2013).  

Sirois och Simunics (2011) studie visar att Big 4 har tillgång till mer resurser, vilket är en viktig 

indikator för hög revisionskvalitet i EFC modellen7. Genom modellen har de kommit fram till 

att revisorer på Big 4 levererar högre revisionskvalitet än revisorer på icke Big 4 byråer (Sirois 

& Simunic, 2011). DeAngelo (1981) menar att det finns en relation mellan revisionskvalitet 

                                                 
7 Endogenous fixed cost model. 
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och byråns storlek, även när revisorerna på Big 4 och icke Big 4 byråer har tillgång till samma 

typ av teknisk utrustning, eftersom revisorerna på Big 4 är mer måna om att behålla sina kunder.  

4.3.3 Resurser som påverkar revisionskvaliteten i Big 4 och icke Big 4 byråer 

Revisionskvaliteten är högre i Big 4 eftersom de har mer resurser att tillgå än icke Big 4 byråer 

(Sawan & Alsaqqa, 2013; Sirois & Simunic, 2011). Enligt Sawan och Alsaqqa (2013) klarar 

anställda på Big 4 de svåraste testerna och har tillgång till uppdaterad teknisk utrustning. Även 

Sirois och Simunic (2011) anger att Big 4 investerar mycket i teknisk utrustning, men också att 

de lägger ner mer tid på rekryteringsprocesser än icke Big 4 byråer, samt att de har fler 

utbildningar för sina anställda. Eftersom Big 4 har mer resurser att tillgå kan revisorerna 

effektivisera revisionstiden och utföra bättre granskningar, vilket resulterar i att informationen 

som publiceras i revisionsberättelsen med stor sannolikhet är mer korrekt än den som reviderats 

av revisorer på icke Big 4 byråer (Sawan & Alsaqqa, 2013).  

Big 4 byråer levererar högre revisionskvalitet på grund av att revisorerna är mer oberoende och 

objektiva när de reviderar sina kunder, än revisorer på icke Big 4 byråer (DeAngelo, 1981; 

Sawan & Alsaqqa, 2013; Sirois & Simunic, 2011). Big 4 byråer har ett stort antal kunder och 

är därför inte beroende av inkomsterna från en eller två, vilket medför att de kan agera mer 

objektivt och vara mer oberoende enligt Sawan och Alsaqqa (2013). DeAngelo (1981) samt 

Sirois och Simunic (2011) har en annan synvinkel. De menar att revisorerna agerar mer 

oberoende av rädsla att förlora sina intäkter, samt att intäkterna från kunder i sin tur bidrar till 

en ökad kvalitet (Sirois & Simunic, 2011).  

Enligt Kaawaase m.fl. (2016) är kunskaper om de lokala verksamheterna vanligtvis större på 

icke Big 4 byråer, än på de större byråerna som verkar på samma ort. Louis (2005) menar att 

revisorer på icke Big 4 byråer har mer kundspecifika kunskaper, samt närmre relationer till sina 

kunder. Det leder till att revisorerna som arbetar på icke Big 4 byråer kan hänföra sig bättre till 

de lokala kunderna och deras verksamheter och därmed leverera högre revisionskvalitet 

(Kaawaase m.fl., 2016; Louis, 2005). Även Al-Thuneibat m.fl. (2011) argumenterar för att det 

är viktigt att ha kundspecifika kunskaper eftersom det påverkar revisionskvalitet. Louis (2005) 

menar även att revisorer på icke Big 4 byråer har närmre och mer långsiktiga relationer inom 

det lokala nätverket. Kaawaase m.fl. (2016) visar att det finns likheter mellan upplevd 

revisionskvalitet och servicekvalitet på icke Big 4 byråer, men att den kopplingen inte kan göras 

för Big 4 byråer. Sawan och Alsaqqa (2013) anger i sin studie att revisionskvalitet levereras av 

den enskilde revisorn och påverkas därmed inte av vilken byrå revisorn arbetar på.  
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4.4 Modellutveckling 

Modell 4.2 är baserad på ovanstående litteraturgenomgång. I boxen resurser ingår strukturellt 

kapital, socialt kapital, emotionellt kapital och humankapital. De svarta boxarna med orden 

revisionskvalitet, byråstorlek och resurser illustrerar att revisionskvaliteten som levereras av 

revisorer på icke Big 4 byråer påverkas av de resurser som de har tillgång till och använder. Det 

är just revisionskvalitet, byråstorlek och resurser som är studiens fokus. Enligt 

litteraturgenomgången finns det olika faktorer som påverkar revisionskvalitet. Faktorerna är 

markerade i grått i modellen för att påvisa att det inte enbart är resurser som påverkar 

revisionskvalitet.  

 

Modell 4.2 Faktorer som enligt tidigare forskning påverkar revisionskvalitet, med fokus på resurser i icke Big 4 

byråer.   

Arbetsbelastning 

Kön 
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Medarbetares inflytande 
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Byråns storlek 
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Revisionsprocessen 
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Antal kunder 
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Strukturellt 
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V Byråstorlek 

(Icke Big 4) 
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5. Empirisk metod 

I det här kapitlet presenteras studiens forskningsdesign och forskningsmetod. Vidare beskrivs 

och motiveras studiens datainsamlingsmetoder och urval. Kapitlet avslutas med etiska 

aspekter, två pilotstudier, samt en presentation av ett analysverktyg som bygger på den 

teoretiska referensramen.  

5.1 Forskningsdesign och forskningsmetod 

Syftet med den här studien är att utforska resurser för revisorer utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv och studien präglas av en kvalitativ forskningsdesign. Den 

kvalitativa metoden är mest lämplig när syftet är att skapa klarhet i ett fenomen (Jacobsen, 

2002). Fenomenet i den här studien är användandet av resurser i icke Big 4 byråer och bristen 

på forskning inom området gör att en kvalitativ design är nödvändig. Silverman (2010) menar 

att forskare i kvalitativa studier borde använda sig av naturligt förekommande data istället för 

fabricerade data. Fabricerade data är data som skapas genom forskarens egen aktivitet 

(Silverman, 2010). Naturligt förekommande data sker, å andra sidan, oavsett forskarens 

inblandning och fördelen är att den här typen av data i mindre grad blir ett resultat av 

forskningsprocessen (Alvehus, 2013).  

Observationer är sedan långt tillbaka en vanligt förekommande metod inom 

samhällsvetenskapen (Alvehus, 2013). Det är viktigt att observera människors beteende och 

interaktion, och genom observationer kan forskare undkomma problem som uppstår med 

fabricerade data, vilket tynger ner många andra metoder (Silverman, 2010). Då vi ska utforska 

ett naturligt fenomen och inte vill påverka resultatet av studien, kommer observationer att 

användas.  

5.1.1 Datainsamlingsmetoder 

Om man är intresserad av vad människor gör, bör man använda observationer som 

datainsamlingsmetod (Tjora, 2012). Genom att använda sig av observationer, istället för 

exempelvis intervjuer, kan man undvika att de medverkande inte säger sanningen eller att de 

inte minns vad de gjorde (Jacobsen, 2002). Revisorer använder dagligen en mängd olika 

resurser och under en intervju är det därför troligt att de inte minns samtliga. Genom 

observationer kan man istället se samtliga resurser som revisorn använder och på så sätt få 

naturligt förekommande data.  



Andersson & Österberg 

22 

 

Under observationer kan det uppstå observatöreffekt, haloeffekt eller självuppfyllande 

profetior. Observatöreffekt innebär att människor kan ändra sitt beteende och arbetsutförande 

när de är medvetna om att de är i fokus för forskningens uppmärksamhet. Haloeffekt är när den 

observerade njuter av att stå i rampljuset och därför reagerar på ett mer engagerat och motiverat 

sätt. När den observerade är medveten om forskningens syfte kan individen ändra sitt beteende 

för att agera på det sätt som individen tror att forskaren förväntar sig, alternativt försöker den 

observerade göra motsatsen, vilket kallas självuppfyllande profetior (Denscombe, 2016). Enligt 

Goffman (1990) finns det även risk att människor framställer sig på ett visst sätt genom att spela 

olika roller i sitt vardagliga liv. Människan kan då anpassa sig för att bättre passa in i de 

förväntningar som samhället har på henne (Goffman, 1990).  

Observationer gör det möjligt att se en revisors aktiviteter och samtal i ett sammanhang. En 

fördel med observationer är att det ger ”rikt” empiriskt material som är mer naturligt än empiri 

från exempelvis enkäter och intervjuer. Observationer möjliggör även jämförelser mellan vad 

människor säger och vad de faktiskt gör (Broberg, 2013). Fältarbete innebär att forskaren vill 

lära sig saker om ett visst fenomen genom att gå ut på fältet (Denscombe, 2016). Forskaren kan 

då få ökad förståelse för det fenomen som observeras (Fangen, 2005). Ju längre tid forskaren 

ägnar sig åt fältarbete desto bättre, då forskaren kan lära sig mer om de situationer som studeras. 

Forskningsmetoden är tidskrävande eftersom det tar tid att skapa bra relationer och bygga tillit 

till de som observeras (Denscombe, 2016).  

Studiens empiri består till stor del av primärdata i form av deltagande observationer. Vi har 

även använt oss av en form av verbala protokoll för att få insikt i hur en revisor upplever de 

resurser som används (se kap. 5.1.4). I observationerna ingår även informella samtal, vilka 

fördes innan och efter observationerna i samband med exempelvis lunchraster. Enligt 

Denscombe (2016) ökar validiteten vid användandet av datatriangulering och därför 

kompletteras studiens observationsdata med intervjuer. Intervjuerna består av två 

semistrukturerade intervjuer (se kap. 5.1.6).  

För att öka studiens tillförlitlighet baseras den på tidigare forskning som publicerats i journaler, 

vilka enligt Harvey, Kelly, Morris och Rowlingson (2010) är av hög kvalitet. Forskning som 

utförs inom vetenskaplighetens ramar, samt har sin grund i relevant tidigare forskning, är de 

viktigaste faktorerna för forskning med hög validitet (Tjora, 2012). Vårt engagemang för 

revision grundas i den kunskap som givits under våra tre år på Högskolan Kristianstad, samt 

den kunskap vi fick under pilotstudierna (se kap. 5.3 & 5.4). Våra kunskaper och erfarenheter 
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medför en viss subjektivitet i det vi ser under observationerna. Enligt Tjora (2012) är det dock 

en förutsättning att forskaren har särskilda förkunskaper om, och engagemang för, det område 

som ska utforskas. När forskaren har kunskap om det som studeras är det lättare att ställa exakta 

frågor, men det finns även nackdelar med kunskap då forskaren bär med sig 

förhandsinställningar (Tjora, 2012).  

5.1.2 Urval 

Eftersom syftet är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer består studiens urval 

av revisorer som arbetar på en icke Big 4 byrå, Revisionsbyrå A. Revisionsbyrå A erbjuder sina 

kunder tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. På byrån arbetar 20 personer med 

titlarna auktoriserad revisor, auktoriserad redovisningskonsult, revisorsassistent och 

redovisningskonsult. Revisionsbyrå A har två kontor belägna i södra Sverige.  

Samtliga personer som har observerats och intervjuats för den här studien arbetar på 

Revisionsbyrå A, vilka presenteras i tabell 5.1. Personerna som har observerats och intervjuats 

i Pilotstudie 1 (se kap. 5.3) och Pilotstudie 2 (se kap. 5.4) presenteras i tabell 5.2.  

Vi har tillsammans observerat Revisor A i sammanlagt 11,5 timme vid tre tillfällen. Revisor A 

är auktoriserad revisor sedan år 2005 och har arbetat med revision sedan år 1998. Vi valde att 

observera Revisor A då vi observerat henne tidigare (se kap. 5.3), samt för att det i sin tur 

minskar risken att hon ändrar sitt arbetsutförande. Vi valde även att observera Revisorsassistent 

A för att bekräfta att arbetsutförandet och användningen av resurser ser ungefär likadant ut på 

Revisionsbyrå A. Revisorsassistent A, som har arbetat med revison i 1,5 år, observerades i två 

timmar vid ett tillfälle. Det genomfördes alltså totalt fyra observationer eftersom det passade de 

observerades arbete bäst i tiden.  

För att komplettera observationerna intervjuades Revisor B och Revisorsassistent B. Revisor B 

har arbetat med revision i nio år och är auktoriserad revisor sedan en månad tillbaka. Intervjun 

med Revisor B varade i 52 minuter. Revisorsassistent B har arbetat med revision i åtta månader 

och intervjun med honom varade i 47 minuter.  
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Tabell 5.1 Urval. 

 

 

Tabell 5.2 Urval Pilotstudie 1 och Pilotstudie 2. 

 
Medarbetare  

 

 
Befattning 
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Observationstid 

 
Intervjutid 

 
Revisor A 

 
Auktoriserad 
Revisor 
 

 
Revisionsbyrå A 

 
1,5 timme 

 
38 minuter 

Revisor E Auktoriserad 
Revisor 
 

Revisionsbyrå A  26 minuter 

 

5.1.3 Deltagande observation 

Deltagande observation är en datainsamlingsmetod där observatören deltar i den studerade 

personens dagliga liv, observerar vad som händer, lyssnar på det som sägs samt ställer frågor 

vid behov. Situationerna som observeras skulle ha ägt rum oavsett om observationen 

genomförts eller inte. Sannolikheten att åstadkomma bra redogörelser för olika händelser är 

större när forskaren kan vara i händelsernas centrum. Vid en deltagande observation kan 

forskaren på ett detaljerat sätt bevittna olika händelser. Syftet med metoden är att observera 

händelser som de normalt inträffar snarare än händelser som inträffar under artificiellt skapande 

(Denscombe, 2016).  
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En fördel med deltagande forskning är möjligheten att behålla den naturliga miljön som 

observeras. Det är även ett bra sätt för att få den observerades uppfattningar om de saker och 

händelser som studeras, samt gör det möjligt att få insikt i sociala processer (Denscombe, 2016). 

Enligt Fangen (2005) ger forskning som är baserad på deltagande observationer bättre resultat, 

än forskning som är baserad på intervjuer. Genom att använda sig av deltagande observationer 

kan forskaren få tillgång till information som eventuellt inte framkommit under en intervju. 

Observationer gör det även möjligt att jämföra det forskaren ser i olika situationer med vad den 

observerade säger, vilket ger forskaren möjlighet att konfrontera den observerade med frågor 

om det som framkommit under observationen. Att skildra vad människor säger och gör i 

sammanhang som inte är utformade av forskaren, är en fördel med deltagande observationer 

(Fangen, 2005). Det kan dock vara svårt att kontrollera tillförlitligheten i den här metoden, då 

deltagande observationer till viss del är subjektiva på så sätt att de beror på den enskilda 

forskaren. Anteckningar från fältarbete grundas på forskarens minne av olika händelser 

(Denscombe, 2016).  

Det kan vara obekvämt att bli observerad. Revisor A berättade vid första observationstillfället 

att hon tyckte att det kändes obekvämt att vi skulle observera henne. Vi upplevde att hon var 

lite obekväm och nervös under de första fem till tio minuterna under första observationen, då 

hon skruvade på sig och påbörjade meningar utan att avsluta dem. Efter ungefär tio minuter 

pratade hon mycket och visade hur hon utförde sina arbetsuppgifter, och vi fick då känslan av 

att hon var mer bekväm med situationen. Vi upplevde inte att Revisorsassistent A var obekväm 

eller nervös under observationen av henne, då hon pratade mycket redan från början. När vi 

observerade Revisor A de andra gångerna upplevde vi inte att hon var obekväm och nervös i 

början.  

I Pilotstudie 1 svarade Revisor A på inkommande mail, samt skickade mail med frågor och 

olika underlag. Under observationerna för den här studien har Revisor A inte öppnat mailen en 

enda gång, trots att inkommande mail har observerats. Det här påvisar att hon ändrat sitt 

arbetsutförande när vi observerat henne, vilket i sin tur leder till att det som observerats är saker 

som Revisor A tror att vi vill se, samt saker som hon vill visa. Revisor A sa under andra 

observationen ”Jag gör det snabba lätta, det är inte så kul att kolla på när jag granskar massa”, 

vilket också tyder på att hon ändrar sitt arbetsutförande. Det ovansagda indikerar att det har 

uppstått en observatörseffekt. Under en av observationerna för den här studien svarade Revisor 

A på ett samtal, vilket hon aldrig gjorde under Pilotstudie 1. Det indikerar att Revisor A känner 

sig mer bekväm med vår närvaro.  
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5.1.4 Verbala protokoll 

Verbala protokoll innebär att den observerade tänker högt när de utför en arbetsuppgift och är 

en vanlig metod inom revisionsforskning (Pentland, 1993). Den observerade rapporterar sitt 

beteende och resonerar kring detta. Metoden gör det möjligt att få inblick i hur den observerade 

upplever de system som används oavsett om de är små eller stora (Cassell & Symon, 1994). 

Enligt Krahmer och Ummelen (2004) finns det två olika sätt att utföra verbala protokoll, E & 

S-protokoll samt B & R-protokoll8. E & S-protokollet tillåter inte forskaren att prata med den 

observerade, med undantag för tillfällen då forskaren påminner den observerade att prata när 

individen varit tyst i mer än 15 till 20 sekunder. B & R-protokollet kan utföras på tre olika sätt. 

Det första sättet tillåter endast forskaren att säga ”mm-hmm” som svar och som en påminnelse 

att den observerade ska fortsätta prata. Det andra sättet tillåter forskaren att repetera ord som 

den observerade säger för att indikera att forskaren uppfattat saker rätt. Det tredje sättet tillåter 

forskaren att uppmuntra den observerade genom att ställa frågor som inte är ledande vid 

tillfällen då den observerade är tyst (Krahmer & Ummelen, 2004). Den här studien använder B 

& R-protokollets tredje sätt, då Krahmer och Ummelen (2004)  menar att den observerade har 

lättare att utföra sina arbetsuppgifter när forskaren använder B & R-protokollet.  

Kritiken som riktats till verbala protokoll fokuserar på den observerades förmåga eller oförmåga 

att berätta om de processer som utförs (Klersey & Mock, 1989). Syftet med observationer är att 

fånga det naturliga arbetsutförandet. Att prata högt och berätta vad man gör, tillhör inte det 

naturliga arbetsutförandet och den observerade kan därför känna sig obekväm. Empiri som 

samlas in genom verbala protokoll är subjektiv, då forskaren får den observerades enskilda 

tankar och funderingar kring sitt arbete (Krahmer & Ummelen, 2004). Klersey och Mock 

(1989) menar dock att verbal information, som man får genom denna metod, är lika tillförlitlig 

som annan typ av data.  

5.1.5 Fältanteckningar och observationsschema 

Det är viktigt att kvaliteten på fältanteckningar är hög eftersom de utgör studiens datamaterial 

vid observationer. Kvaliteten på fältanteckningarna ökar när forskaren beskriver vad som sker 

snarare än värderar vad som sker. Värderande ord är oväsentliga för personer som inte närvarat 

under observationen och det är därför bättre att i fältanteckningarna beskriva detaljerat hur 

situationer utspelat sig. Den viktigaste förmågan under ett fältarbete är att kunna skriva 

                                                 
8 E & S-protokoll kommer från Ericsson och Simon. B & R-protokoll kommer från Boren och Ramey (Krahmer 

& Ummelen, 2004). 
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noggranna och beskrivande anteckningar av vad som skedde, samt vad den observerade företog 

sig. De ovannämnda färdigheterna leder till en studie med datamaterial av hög kvalitet (Fangen, 

2005).  

Vi observerade Revisor A och Revisorsassistent A tillsammans, men förde separata 

anteckningar för hand på papper. En del av anteckningarna fördes i ett observationsschema (se 

Bilaga 1). För att kunna lägga till ytterligare perspektiv i de fall resurser som inte kunde kopplas 

till de fyra kapitalen identifierades, fördes även en del anteckningar på blankt papper. Under 

observationerna användes pennor i olika färger för att separera vad de observerade sa och 

gjorde. Eftersom Fangen (2005) menar att hög kvalitet på fältanteckningar är viktigt för studiens 

datamaterial och tillförlitlighet, har vi beskrivit situationer som de inträffade och inte använt 

värderande ord i fältanteckningarna. Ett exempel är när Revisor A pratade i telefon med en 

kollega och vi antecknade citat, samt att hon skrattade vid upprepade tillfällen, istället för att 

anteckna att hon var glad och trevlig.  

De resurser som vi båda observerade har större tillförlitlighet än de som endast en av oss 

observerade. Studiens tillförlitlighet ökar då vi observerat samma sak med separata 

anteckningar, eftersom det medför minskad risk för missade resurser. Efter varje observation 

jämförde vi anteckningarna och sammanställde dem tillsammans på dator till ett 

observationsprotokoll.  

En detaljerad beskrivning av hur observationerna genomfördes, samt en motivering till antalet 

observationer har presenterats. Även betydelsen av fältanteckningar, samt motivering till varför 

vi valt beskrivande anteckningar har presenterats. Genom att vara öppen för hur en studie 

utförts, beskriva de val man ställts inför, samt vara ödmjuk för faktorer som varit betydelsefulla 

för tematiken, styrks studiens validitet enligt Tjora (2012).  

5.1.6 Semistrukturerade intervjuer 

Syftet med studien är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer. Intervjuer har valts 

eftersom det, enligt Ahrne och Svensson (2011), är en lämplig metod när man vill utforska hur 

en person själv beskriver hur individen gör saker i praktiken. Kvalitativ forskning associeras 

ofta med semistrukturerade intervjuer. Inför en semistrukturerad intervju förbereder 

intervjuaren en lista med de ämnen som ska behandlas och de frågor som ska ställas. Vidare är 

intervjuaren flexibel med ordningsföljden på frågorna och ämnena. Det finns även utrymme för 
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den intervjuade att analysera sina idéer och prata mer omfattande om de ämnen som behandlas 

(Denscombe, 2016).  

En fördel med semistrukturerade intervjuer är möjligheten att komplettera de förutbestämda 

frågorna med följdfrågor i de fall intervjuaren anser att det behövs. Nackdelen med metoden är 

att det människor säger att de gör, inte nödvändigtvis återspeglar sanningen (Denscombe, 

2016). Därför har, som tidigare nämnts, även observationer använts i den här studien. Syftet 

med de semistrukturerade intervjuerna är att bekräfta materialet från observationerna (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

De semistrukturerade intervjuerna består av en intervju med Revisor B och en intervju med 

Revisorsassistent B. Inför intervjuerna förbereddes frågor och påståenden som berör resurser 

och revisionskvalitet i en intervjuguide (se Bilaga 2). Intervjun med Revisor B varade i 52 

minuter och intervjun med Revisorsassistent B i 47 minuter. Båda författarna närvarade under 

intervjuerna, där en höll i intervjuerna och den andra antecknade vad respondenterna sa samt 

övriga intryck. Intervjuerna med Revisor B och Revisorsassistent B spelades in och hölls 

samma dag i ett konferensrum på Revisionsbyrå A. Transkriberingarna gjordes samma dag som 

intervjuerna genomfördes.  

5.1.7 Generalisering 

Enligt Bryman (1997) kan det vara problematiskt att generalisera resultat från fallstudier och 

kvalitativ forskning. Han menar att det finns en osäkerhet i att generalisera ett resultat utöver 

det specifika fall som har studerats (Bryman, 1997). På grund av problematiken med 

generalisering av fallstudier krävs det, enligt Denscombe (2016), ett annat angreppssätt, 

överförbarhet. Därför strävar den här studien efter att göra resultatet överförbart.  

I de fall forskaren finner en metafor för att förklara eller beskriva det studerade fenomenet, kan 

metaforen överföras till liknande fenomen med likartade egenskaper. Att överföra metaforen 

gör det möjligt att lära sig väsentliga saker om andra fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det är upp till läsaren att bedöma i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras på andra 

jämförbara fall. Genom att vara transparant så långt det är möjligt och rusta läsaren med 

väsentlig information om det studerade fallet, kan läsaren avgöra om det är möjligt att tillämpa 

resultatet på andra liknande fall (Denscombe, 2016).  
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5.2 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) delar in individskyddskravet i fyra huvudkrav; konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Största möjliga konfidentialitet ska 

ges till personer som medverkar i forskningen och deras uppgifter ska skyddas så att obehöriga 

inte kan få tag på dem. Samtyckeskravet innebär att de medverkande personerna själva ska få 

bestämma över sin delaktighet i forskningen. De uppgifter som samlats in om de medverkande 

får enbart nyttjas för forskningens ändamål, enligt nyttjandekravet. Information ska ges till 

dessa personer angående forskningens syfte enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att ge största möjliga konfidentialitet till de personer som har observerats och intervjuats 

kommer deras namn aldrig skrivas ut i varken observationsanteckningarna, transkriberingarna 

eller i den här studien. Detsamma görs för revisionsbyrån som de arbetar på, samt byråns övriga 

medarbetare. Namn på kunder och andra personer som Revisor A och Revisorsassistent A hade 

kontakt med under observationerna behövdes skrivas ner i anteckningarna, men kodades vid 

renskrivningen på dator för att skydda deras personuppgifter. För att styrka konfidentialiteten, 

samt för att skydda Revisionsbyrå A, har det även slutits ett sekretessavtal mellan författarna 

och Revisionsbyrå A.  

De revisorer som har observerats och intervjuats, samt revisionsbyrån som de arbetar på har 

själva valt att delta i den här studien. De kunder och personer som Revisor A och 

Revisorsassistent A hade kontakt med under observationerna har inte givits möjlighet att 

godkänna sitt deltagande. Eftersom kunderna och personerna inte lider någon skada till följd av 

studien, samt att deras identitet aldrig avslöjas har observationen, enligt Denscombe (2016), 

genomförts på ett etiskt sätt.  

Information och data som samlats in för studiens syfte kommer inte spridas, utan kommer 

enbart att användas för den här studien. Därmed bör nyttjandekravet anses vara uppfyllt. 

Informationskravet är beaktat då Revisor A, Revisorsassistent A, Revisor B, Revisorsassistent 

B och Revisionsbyrå A har blivit informerade om studiens fokus och syfte, samt att den 

information som de önskat har anonymiserats.  
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5.3 Pilotstudie 1 – observation 

Vår studie bygger till stor del på Revisor A som vi tidigare9 har observerat genom en 

systematisk observation. Enligt Denscombe (2016) kan den observerade påverkas av 

observatörens närvaro och då ändra sitt arbetsutförande. Pilotstudie 1 kan motverka detta och 

därmed öka den här studiens tillförlitlighet eftersom vi har observerat Revisor A tidigare. Det 

är till fördel för studien att Revisor A tidigare blivit observerad, då det troligtvis medför att hon 

är mer bekväm på grund av hennes tidigare erfarenheter av metoden. Det är även till fördel att 

hon har blivit observerad av oss eftersom hon på så sätt skapat en relation till oss. Det kan i sin 

tur leda till att hon är mer bekväm med att bli observerad av oss än av någon som hon aldrig 

tidigare träffat. Att vi tidigare observerat revisorer gör att vi har större förståelse för och inblick 

i hur en revisor arbetar, samt hur dennes dagliga arbete utförs.  

Observationen pågick under 1,5 timme på Revisor A:s kontorsrum när hon utförde, enligt 

henne, dagligt arbete. Under större delen av observationen hjälpte Revisor A en kollega med 

ett problem som kommit upp, vilket gjorde att två revisorer observerades. Revisor A berättade 

vad hon gjorde och frågor ställdes till henne vid olika tillfällen för att säkerställa att 

arbetsuppgifterna uppfattades korrekt. Under observationen fördes anteckningar i ett 

observationsschema (se Bilaga 3) med klockslag och vad Revisor A gjorde vid den specifika 

tiden. Anteckningarna sammanställdes sedan till ett observationsprotokoll.  

Observationen genomfördes med Lindvalls (2009) 5R-modell som utgångspunkt där rollen, 

relationer, rutiner, regler och resurser är i fokus. Modellen användes bland annat för att fånga 

resurser i sin kontext, samt för att inte missa viktiga delar som kan vara sammanlänkade med 

resurser. Av observationen framgick det, ur rollens perspektiv, att Revisor A var lyhörd och tog 

god tid på sig att hjälpa sin kollega och ge henne så noggranna, korrekta och bra svar som 

möjligt. Det visade sig även att medarbetarna på Revisionsbyrå A har nära relationer och gärna 

hjälper varandra. Vad gäller rutiner observerades att revisorerna på Revisionsbyrå A 

dubbelkollar varandras rapporter innan de skickas iväg. Revisor A slog upp regler i FAR:s 

samlingsvolym under observationen, samt använde sig av systemen och programmen; Hogia 

Audit, Hogia Skatt, Hogia Analys, Excel, Word, E-mail och Internet.  

Data från Pilotstudie 1, som är användbar för den här studiens syfte, presenteras tillsammans 

med data från observationer, verbala protokoll och intervjuer i kapitel 6.  

                                                 
9 Observationen genomfördes den 6 april 2016 i samband med kursen Ekonomens roll och arbetsuppgifter – 

praktiska erfarenheter på Högskolan Kristianstad.  
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5.4 Pilotstudie 2 – intervjuer 

Vår studie bygger på empiri som är insamlad på Revisionsbyrå A. Vid ett tidigare tillfälle10 

intervjuades två revisorer på Revisionsbyrå A och den informationen kommer även att användas 

i den här studien.  

Intervjuerna i Pilotstudie 2 består av två semistrukturerade intervjuer med Revisor A och 

Revisor E. Intervjustrukturen valdes för att öka flexibiliteten gällande frågornas ordningsföljd, 

samt för att skapa möjlighet till följdfrågor (Denscombe, 2016). Revisor A och Revisor E fick, 

på deras begäran, tillgång till intervjuguiden (se Bilaga 4) två dagar innan intervjun. Nackdelen 

med det är att intervjupersonerna kunde förbereda och diskutera svaren med varandra. För att 

motverka risken för två identiska intervjuer, ställdes många följdfrågor vid intervjutillfällena. 

Fördelen med att respondenterna fick materialet i förväg är att de kunde reflektera över frågorna 

och ge mer genomtänkta svar.  

Intervjufrågorna är baserade på Lindvalls (2009) 5R-modell och behandlar rollen, relationer, 

rutiner, regler och resurser. Intervjun med Revisor A spelades in och tog 38 minuter medan 

intervjun med Revisor E tog 26 minuter. Den sistnämnda intervjun fick inte spelas in då hon 

inte var bekväm med det. Transkriberingen av intervjun med Revisor A är baserad på 

inspelningen medan transkriberingen av intervjun med Revisor E är baserad på anteckningar 

från intervjun. Det här gör att materialet från intervjun med Revisor A är mer trovärdigt och 

exakt än materialet från intervjun med Revisor E.  

Data från Pilotstudie 2, som är användbar för den här studiens syfte, presenteras tillsammans 

med data från observationer, verbala protokoll och intervjuer i kapitel 6.  

5.5 Analysverktyg 

Analysverktyget som presenteras i tabell 5.3 är en summering av den teoretiska referensramen. 

Verktyget består av de fyra kapitalen strukturellt kapital, socialt kapital, emotionellt kapital och 

humankapital, samt åtta kategorier med resurser som är återkommande inom forskning om 

revisionskvalitet. Kategorierna kommer att vara vägledande i den analys som presenteras i 

analyskapitlet. I de fall andra resurser har framkommit under observationerna, intervjuerna och 

pilotstudierna skapas egna kapital med tillhörande kategorier av resurser.  

  

                                                 
10 Intervjuerna genomfördes den 13 april 2016 i samband med kursen Ekonomens roll och arbetsuppgifter – 

praktiska erfarenheter på Högskolan Kristianstad. 
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Tabell 5.3 Analysverktyg. 

Kapital Resurs Källa 

Strukturellt kapital Interna kontrollprogram Bedard m.fl. (2010) 

Brown m.fl. (2016) 

Teknisk utrustning Brown m.fl. (2016) 

DeAngelo (1981) 

Sawan och Alsaqqa (2013) 

Sirois och Simunic (2011) 

Socialt kapital Nätverk Louis (2005) 

Emotionellt Comfort Broberg (2013)  

Carrington och Catasús (2007) 

Pentland (1993) 

Humankapital Erfarenhet Broberg (2013) 

Ye m.fl. (2014) 

Kompetens Al-Thuneibat m.fl. (2011) 

DeAngelo (1981) 

Duff (2009) 

Kaawaase m.fl. (2016) 

Sundgren och Svanström (2013) 

Kunskap Al-Thuneibat m.fl. (2011) 

Brown m.fl. (2016) 

Kaawaase m.fl. (2016) 

Knechel m.fl. (2013) 

Utbildning Bedard m.fl. (2010) 

Cheng m.fl. (2009) 

Francis (2011) 

Sirois och Simunic (2011) 
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6. Empirisk analys 

I det här kapitlet kommer empirin från observationerna, intervjuerna och pilotstudierna att 

analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen. Analysen presenteras utefter de fyra 

kapitalen strukturellt kapital, socialt kapital, emotionellt kapital och humankapital, med ett 

tillägg av ett nyfunnet kapital, materiellt kapital. Avslutningsvis presenteras en tabell som 

sammanfattar den analys som gjorts tidigare i kapitlet.   

6.1 Analys 

Studiens data består till stor del av observationsdata. Revisorer måste studeras i sitt 

sammanhang för att forskaren ska förstå vad en revision är och hur revisionsprocessen går till 

(Broberg, 2013; Pentland, 1993). Det identifierades betydligt fler resurser under 

observationerna jämfört med intervjuerna, vilket tyder på att förståelsen för revision ökade då 

observationer användes i den här studien.  

När samtliga observationer hade genomförts, sammanställdes ett dokument som presenterar 

vilka resurser Revisor A och Revisorsassistent A använde när de reviderade sina kunder. 

Därefter kopplades de olika resurserna, med hjälp av analysverktyget, till de olika kapitalen 

som presenterats i den teoretiska referensramen. Ett exempel på hur observationerna har 

analyserats finns i bilaga 5. Även transkriberingarna av intervjuerna med Revisor B och 

Revisorsassistent B sammanställdes till ett dokument. Dokumentet presenterar de resurser som 

framkom under intervjuerna, kopplat till de fyra kapitalen. Ett exempel på hur intervjuerna har 

analyserats finns i bilaga 6.  

6.1.1 Strukturellt kapital 

Det strukturella kapitalet består av informationssystem, rutiner, processer och databaser 

(Cabrita & Bontis, 2008). Under observationerna använde Revisor A och Revisorsassistent A 

internet, Hogia, Microsoft Office, Bisnode, Visma Administration och HKU, vilket därmed 

utgör deras strukturella kapital. Flertalet av datorprogrammen uppmärksammades även i 

Pilotstudie 1 och Pilotstudie 2. Under intervjuerna framkom det att Revisor B och 

Revisorsassistent B använder Hogia, internet och Excel när de reviderar sina kunder.  

Under Pilotstudie 2 berättade Revisor A att hon inte kan utföra en revision utan sin dator. Inför 

revisionerna som observerades hade Revisor A och Revisorsassistent A fått en SIE-fil från 

kunden. SIE-filen kunde de sedan öppna i Hogia Audit och på så sätt få fram kundens 

räkenskaper på datorn. SIE-filen gjorde det möjligt för Revisor A och Revisorsassistent A att 
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revidera kunden med hjälp av Hogia Audit. Revisorsassistent A berättade att det snart ska 

komma en uppdaterad version av Hogia Audit med fler funktioner, vilket kommer underlätta 

hennes arbete i framtiden. Det här är i linje med DeAngelos (1981) och Sawan och Alsaqqas 

(2013) studier då de menar att uppdaterad teknisk utrustning är viktig i revisorns dagliga arbete. 

Revisorer som har tillgång till sådan utrustning kan genomföra bättre revisioner, vilket i sin tur 

leder till att kundernas räkenskaper är mer sanningsenliga än om de reviderats av revisorer som 

arbetar på byråer utan sådan utrustning (Sawan & Alsaqqa, 2013).  

Cabrita och Bontis (2008) menar att informationssystem är en värdefull tillgång i det 

strukturella kapitalet. Det observerades även då internet är en vanligt förekommande 

informationskälla som Revisor A och Revisorsassistent A använder när de reviderar sina 

kunder. Revisor A berättade under Pilotstudie 2 att hon ofta använder internet för att söka 

information. Exempel på teknisk utrustning, i form av internetsidor, som Revisor A och 

Revisorsassistent A använde var www.skatteverket.se, www.faronline.se, www.allabolag.se 

och www.hitta.se. Den frekventa användningen av internet tyder på att Revisor A och 

Revisorsassistent A har tagit till sig IT-utvecklingen, vilket enligt O’Leary (2004) är ett krav 

för att kunna nyttja tekniken på bästa sätt. Under intervjuerna berättade Revisor B och 

Revisorsassistent B att de använder www.bolagsverket.se, www.faronline.se, 

www.allabolag.se, www.skatteverket.se, www.bfn.se, www.google.se och kundernas 

hemsidor. Revisorsassistent B sa dock att han inte använder internet så mycket i sitt arbete, 

vilket inte stämmer överens med det som observerats.  

Revisor A och Revisorsassistent A använder sig av en checklista för arbetsgången i Hogia Audit 

när de genomför en revision, vilket även Revisor B och Revisorsassistent B berättade att de gör. 

Revisor A och Revisorsassistent A berättade att den påskrivande revisorn kan se hur långt de 

har kommit i revisionsprocessen genom att fylla i checklistan. I Hogia Audit finns det 

information om kunderna, som antingen Revisor A eller Revisor C har fört in. Affärssystemen 

som används på Revisionsbyrå A gör det möjligt för medarbetarna att få tillgång till samma 

information samtidigt, vilket tyder på att byrån har integrerade affärssystem (jmf. Lindvall, 

2009). Enligt Lindvall (2009) är integrerade affärssystem mycket viktigt för företag idag. 

Sådana affärssystem gör det möjligt att koppla samman det som tidigare varit fristående 

funktioner till en enhetlig helhet (Klaus m.fl., 2000). Det observerades när Revisorsassistent A 

kopplade en kunds dokument mellan Hogia Audit och Hogia Transaktionsanalys Proffs.  
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Under intervjun med Revisorsassistent B sa han att de interngranskningar som Revisionsbyrå 

A genomför, motiverar honom till att vara mer noggrann när han reviderar sina kunder. Interna 

kontrollprogram är en del av det strukturella kapitalet och har en positiv påverkan på 

revisionskvalitet, enligt Bedard m.fl. (2010) och Brown m.fl. (2016). Revisor A berättade att 

Revisionsbyrå A genomför interngranskningar en gång per år som följer FARs checklista för 

interngranskningar. Hon berättade även att Revisionsbyrå A är medlem i SVEREV11 som 

granskar byrån vart sjätte år.  

6.1.2 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet består av kontakter och relationer i en persons nätverk (Carter & Spence, 

2014; Portes, 1998). Både Revisor B och Revisorsassistent B berättade under intervjuerna att 

Revisionsbyrå A ingår i nätverket SVEREV. Revisor B berättade att revisorerna på byrån kan 

ta kontakt med specialister genom SVEREV för att få hjälp med uppdrag eller få svar på frågor. 

Revisorsassistent B sa att det finns kontakter på Skatteverket som revisorerna kan rådfråga 

under utförandet av revisioner. Under Pilotstudie 2 sa Revisor A att en revisors nätverk bland 

annat består av myndigheter, advokater, kollegor, banktjänstemän och försäkringsmän. Med 

hjälp av nätverket kan man uppnå mål som är svåra eller omöjliga att åstadkomma på egen hand 

(Lindvall, 2009). Det observerades när Revisor A behövde hjälpa en kollega över telefon med 

en koncernredovisning. Kollegan kunde inte få bort en differens i koncernredovisningen utan 

Revisor A:s hjälp.  

Både Revisor A och Revisorsassistent A nämnde under observationerna att de får mycket 

information direkt från kunden, samt att kunden är den viktigaste informationskällan. Även 

Revisor B och Revisorsassistent B instämde om att kunden är den viktigaste informationskällan 

under intervjuerna. Revisorsassistent B sa att kunden ofta har mycket nyttig information, samt 

att kunden i många fall inte är medveten om det. Samma uppfattning delgav båda 

respondenterna under Pilotstudie 2. Revisorsassistent A berättade även att kunder ger mycket 

information när en revisor eller revisorsassistent träffar kunden personligen. Det här tyder på 

att de har ett välfungerande nätverk då Lindvall (2009) menar att ett sådant nätverk genererar 

informationsfördelar, vilket är en fördel med ett utvecklat socialt kapital.  

Vid flertalet tillfällen observerades att revisorer och revisorsassistenter på Revisionsbyrå A 

frågar om hjälp och hjälper varandra med olika uppdrag. Ett exempel är när Revisor B kom in 

                                                 
11 SVEREV är en samarbetsorganisation för små till medelstora oberoende redovisnings- och revisionsbyråer 

(SVEREV, 2017).  
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på Revisor A:s kontorsrum och frågade om en kunds aktiebok. Revisor A berättade även att 

Revisionsbyrå A nyligen bjöd in kunder till en aktivitet där både kunder och medarbetare 

deltog. Det här tyder på att Revisionsbyrå A har ett nätverk med nära relationer, vilket enligt 

Louis (2005) har en positiv påverkan på revisorernas levererade revisionskvalitet. Revisor B 

och Revisorsassistent B berättade under intervjuerna att Revisionsbyrå A anordnade ytterligare 

en aktivitet för byråns kunder i höstas. Revisor B sa att det underlättar hans arbete när han har 

kännedom om kunden.  

6.1.3 Emotionellt kapital 

Enligt Lindvall (2009) består företag av viktiga sociala relationer och behöver dynamik och 

intensitet, vilket skapas av emotionell energi. Den emotionella energin på Revisionsbyrå A 

observerades vid ett flertal tillfällen då medarbetarna har en trevlig ton mot varandra och ofta 

skrattar. Det här uppmärksammades dels under observationerna, men även vid andra tillfällen 

som exempelvis under luncherna. Under en av luncherna spelade Revisor B och 

Revisorsassistent B pingis och skrattade när den ena eller den andra förlorade bollen. 

Redovisningskonsult A skrattade och sa att Revisor B och Revisorsassistent B inte skulle hitta 

pingisbollen om den försvann in på Revisor E:s rum för att det är så stökigt där. Revisor E höll 

med och skrattade. Det observerade bekräftades under en intervju då Revisorsassistent B sa att 

medarbetarna på byrån har en bra stämning på kontoret. Revisor B berättade att samtliga 

medarbetare på kontoret känner varandra väl på grund av att byrån är liten och har ett fåtal 

anställda.  

Det observerades att medarbetarna på Revisionsbyrå A ofta hjälper varandra med uppdrag, samt 

att de vid dessa tillfällen hade de en vänlig ton mot varandra. Ett exempel är när Revisor A gick 

in på Revisorsassistent A:s kontorsrum när hon behövde hjälp med en SIE-fil, det observerades 

att Revisorsassistent A var vänlig och de båda skrattade. En liknande situation observerades 

även under Pilotstudie 1 då Revisor A tog god tid på sig att hjälpa en kollega. Det här tyder på 

att det finns varma relationer på Revisionsbyrå A. Lindvall (2009) menar att en arbetsplats är 

en trevligare miljö när den består av varma relationer, då de är mer stödjande i arbetsutförandet 

för den enskilda medarbetaren. Revisor B och Revisorsassistent B höll med om påståendet att 

medarbetarnas nära relationer har en positiv påverkan på arbetsutförandet. Revisorsassistent B 

sa under intervjun att det inte gör något om han går in till Revisor B flera gånger på en dag, 

eftersom medarbetarna på Revisionsbyrå A tycker att det är bättre att arbetet blir rätt från början.  
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Comfort skapas genom samspel på mikronivå inom ett revisionsteam (Pentland 1993). Pentland 

(1993) menar att samspelen är gemensamma aktiviteter som genomförs för att upprätthålla en 

god känslomässig nivå för medarbetarna. Under Pilotstudie 2 berättade Revisor A att 

Revisionsbyrå A anordnar after work för medarbetarna under perioder med lägre 

arbetsbelastning. Revisor A berättade även under Pilotstudie 2 och under en observation, att 

Revisionsbyrå A har en återkommande konferens varje höst då medarbetarna umgås och har 

utbildningar under några dagar på en annan ort. Även Revisor B och Revisorsassistent B 

berättade om konferensen under intervjuerna. De här typen av aktiviteter skapar och 

upprätthåller, enligt Pentland (1993), en god känslomässig nivå på kontoret, vilket både Revisor 

B och Revisorsassistent B instämde om. Under intervjuerna framkom det att Revisionsbyrå A 

anordnar andra återkommande aktiviteter för medarbetarna på byrån, vilket Revisorsassistent 

B anser stärker gruppdynamiken.  

6.1.4 Humankapital 

Det är medarbetares kunskaper och färdigheter som skapar skillnader i prestationer för 

organisationer (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Även Revisorsassistent A uttrycker det under en 

observation, då hon berättade att hon kan utföra bättre revisioner på grund av att hon även 

arbetar med, och har kunskap om, upprättandet av bokslut och årsredovisningar. Revisor B och 

Revisorsassistent B höll med om påståendet att de kan utföra bättre revisioner på grund av att 

de även arbetar med bokslut och årsredovisningar. Under en observation kom Revisor D in på 

Revisor A:s kontorsrum och sa att erfarenhet är den viktigaste resursen. Även Ye m.fl. (2014) 

och Broberg (2013) menar att erfarenhet är en viktig resurs för revisorer. När frågan ställdes till 

Revisor B om vilka resurser Revisionsbyrå A har tillgång till, var det spontana svaret erfarna 

medarbetare. Han sa att det alltid finns en kollega på byrån att fråga i de fall han själv inte har 

tillräcklig kunskap.  

Revisor B sa under intervjun att en revisor inte enbart kan förlita sig på datorprogram, utan 

måste ha en viss kompetens för att kunna revidera sina kunder. Även Revisorsassistent B anser 

att kunskap är mycket viktigt för en revisor. Revisionsbyråer behöver säkerställa att 

medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med 

revisionsstandarder, lagkrav och allmänhetens förväntningar (Cheng m.fl., 2009). Revisor A 

och Revisorsassistent A berättade att Revisionsbyrå A säkerställer att medarbetarna har den 

kompetens som krävs genom att medarbetarna kontinuerligt medverkar på FAR:s och 

SVEREV:s utbildningar. Revisor B och Revisorsassistent B berättade att Revisionsbyrå A 
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säkerställer att medarbetarna har den kompetens som krävs, genom att medarbetarna får 

medverka på olika utbildningar anpassat efter deras erfarenhet och arbetsområden.  

Under en av observationerna berättade Revisor A att hon är intresserad av de branscher som 

hennes kunder verkar i, samt att hon på grund av det har kunskap om exempelvis risker inom 

branscherna. Revisor A berättade även att hon ibland intervjuar kollegor eller andra personer 

som arbetar i en viss bransch för att bredda sin kunskap. Det här tyder på att Revisor A 

anstränger sig för att förstå sina kunder och deras verksamheter. Kaawaase m.fl. (2016) menar 

att det är viktigt för revisorer att ha kunskap om de lokala verksamheterna på den ort de arbetar, 

då de med hjälp av kunskapen bättre kan förstå sina kunder och deras verksamheter. Under 

Pilotstudie 2 sa Revisor E att en revisor förväntas ha ett genuint intresse för kunden och dennes 

bransch. Både Revisor B och Revisorsassistent B anser att revisorn måste ha kunskap om olika 

branscher för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. De sa dock under intervjuerna att intresset 

inte nödvändigtvis måste vara genuint. Kundspecifika kunskaper är viktigt för revisorer 

eftersom det underlättar deras dagliga arbete (Al-Thuneibat m.fl., 2011). Även 

Revisorsassistent A sa under en av observationerna att kundinformationen som finns i Hogia 

Audit underlättar hennes granskningsarbete.  

6.1.5 Materiellt kapital 

Under datainsamlingen visade empirin att revisorerna på Revisionsbyrå A använder sig av 

resurser som inte tillhör något av de ovanstående kapitalen. Det har framkommit att revisorerna 

använder sig av FAR Samlingsvolym Redovisning och FAR Samlingsvolym Revision för att 

slå upp och läsa lagar och regler. De använder sig även av olika handböcker som hjälp för att 

tolka lagar och regler när de utför revisioner. Det har även framkommit att Revisionsbyrå A 

prenumererar på tidningarna Balans och Resultat, samt att revisorerna läser tidningarna. 

Revisor B och Revisorsassistent B sa att tidningarna bidrar till ökad kunskap för revisorerna på 

byrån.  

Under observationerna, pilotstudierna och intervjuerna framkom det, som tidigare nämnts, att 

revisorerna på Revisionsbyrå A använder FAR Samlingsvolym Redovisning och FAR 

Samlingsvolym Revision när de reviderar sina kunder. Revisorsassistent B berättade att han 

använder böckerna varje dag. Under intervjun med Revisor B sa han att det är lättare att söka 

efter lagar och regler i boken än på www.faronline.se, då han ofta får många sökträffar på 

hemsidan. Även Revisor A berättade under Pilotstudie 2 att hon tycker att det är lättare att slå 

efter lagar och regler i FAR Samlingsvolym Redovisning och FAR Samlingsvolym Revision. 
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Det observerades även att Revisor A och Revisorsassistent A hade andra böcker med lagar, 

lagtolkningar och handböcker utgivna av både FAR och en Big 4 byrå i deras bokhyllor på 

kontorsrummen.  

Det observerades att Revisor A och Revisorsassistent A hade tidningarna Balans och Resultat 

på deras kontorsrum. Under båda intervjuerna berättade Revisor B och Revisorsassistent B att 

de läser tidningarna för att få kunskap om olika branscher, samt nykomna lagar och regler. 

Revisor B sa under intervjun att informationen som han får från tidningarna underlättar hans 

dagliga arbete, samt att tidningarna bidrar med uppdaterad information om 

revisionsprofessionen. Revisorsassistent B läser mer i tidningen Balans eftersom den är inriktad 

på revision. Han berättade även att Revisionsbyrå A prenumererar på tidningarna och att 

samtliga medarbetare på byrån får var sitt exemplar varje månad.  

Eftersom böckerna och tidningarna varken tillhör erfarenhet, interna kontrollprogram, 

kompetens, kunskap, teknisk utrustning, utbildning, nätverk eller comfort, kan resurserna inte 

kategoriseras inom något av de fyra kapitalen. Det här betyder att empirin har påvisat faktorer 

som inte identifierades innan datainsamlingen genomfördes och därför behöver ytterligare ett 

kapital läggas till, vilket illustreras i modell 6.1.  

 

 

 

Modell 6.1 Materiellt kapital. 
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6.1.6 Sammanfattade analys 

Tabell 6.1 är en sammanfattning av analysen som gjorts tidigare i det här kapitlet. Tabellen 

presenterar de resurser som framkommit under datainsamlingen, kopplat till de fyra kapitalen 

strukturellt kapital, socialt kapital, emotionellt kapital och humankapital. Tabellens sista rad 

presenterar ett nyfunnet kapital med tillhörande resurser som identifierats, men som inte kunde 

kategoriseras inom något av de fyra kapitalen. Det nyfunna kapitalet benämns som materiellt 

kapital.  

Tabell 6.1 Sammanfattande analys. 

Kapital Resurs 

Strukturellt kapital Datorprogram 

Internet 

Affärssystem 

Interngranskningar  

Socialt kapital SVEREV 

Skatteverket 

Kunder 

Kollegor 

Emotionellt kapital Bra stämning på arbetsplatsen 

Nära relationer 

Aktiviteter utanför arbetstid 

Humankapital Varierade arbetsuppgifter 

Utbildningar 

Intresse för olika branscher 

Materiellt kapital Lagböcker  

Handböcker 

Tidningen Balans  

Tidningen Resultat 

 

6.2 Intrycksstyrning 

Människor spelar olika roller i sitt vardagliga liv (Goffman, 1990). Goffman (1990) liknar det 

med teater och menar att publiken består av människor som finns i en individs omgivning. I 

den här studien var vi publik när vi observerade Revisor A och Revisorsassistent A. I det sociala 

samspelet strävar människor efter att framställa sig själv på bästa möjliga sätt genom att ta på 
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sig en mask för publiken. Syftet är att påverka de intryck som publiken får av personen. Genom 

att anpassa sitt framträdande kan människan på ett bättre sätt passa in i de förväntningar som 

samhället har på henne (Goffman, 1990). Det finns därför risk att Revisor A och 

Revisorsassistent A tog på sig en mask och till viss del spelade teater under observationerna. 

Som tidigare nämnts sa Revisor A under en av observationerna att hon gjorde det arbete som 

var lättast då hon trodde att det blev roligare för oss. Misstankar om att Revisor A ändrade sitt 

arbetsutförande uppstod även då inkommande mail observerades, men aldrig öppnades. I 

Pilotstudie 1 öppnade Revisor A mailen, samt skickade mail, vid upprepade tillfällen. Det här 

tyder på att Revisor A tog på sig en mask under observationerna och anpassade sitt arbete efter 

exempelvis de förväntningar som hon trodde att vi hade på henne. Revisor A kan därmed ha 

gett vissa intryck för att framhäva och/eller dölja olika delar i hennes arbete.  
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7. Slutsats 

I studiens avslutande kapitel presenteras slutsatser baserat på den analys som gjordes i 

föregående avsnitt. Vidare presenteras självkritik och studiens bidrag. Avslutningsvis ges 

förslag till framtida forskning.  

Syftet med den här studien är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv. Genom att studera tillgången till, användningen av och bristen på 

resurser för revisorer på Revisionsbyrå A har vi kommit fram till följande slutsats. Revisorerna 

på Revisionsbyrå A levererar hög revisionskvalitet, då de har tillgång till och använder samtliga 

resurser som tidigare forskning visat har en positiv påverkan på revisionskvalitet.  

7.1 Slutsatser 

Revisioner behöver studeras i sitt sammanhang för att ge en rättvisande bild av verkligheten 

(t.ex. Broberg, 2013; Pentland, 1993; Power, 2003). Under observationerna identifierades 

betydligt fler resurser jämfört med intervjuerna. Det här gör att studiens empiri ger en mer 

rättvisande bild av verkligheten och är mer fullständig, än om observationer inte hade använts 

som metod.  

Studien visar att revisorerna på Revisionsbyrå A anpassar och ändrar sitt arbetsutförande när 

revisorn blir observerad (jmf. Goffman, 1990). Revisorn väljer att visa hur en revision 

genomförs, snarare än hur en vanlig arbetsdag ser ut. Det kan bero på att revisorn gärna vill 

lära, i det här fallet, studenter hur en revision genomförs detaljerat. Slutsatsen är därför att 

empiri i den här typen av studier, som genomförs av studenter, påvisar det arbete och 

arbetsutförande som revisorn väljer att visa.  

Resultatet av den här studien visar att revisorerna på Revisionsbyrå A har tillgång till dator och 

uppdaterade datorprogram. Datorprogrammen använder de när de reviderar sina kunder och är, 

enligt revisorerna på Revisionsbyrå A, en av de viktigaste resurserna som de använder i sitt 

dagliga arbete. En annan resurs som revisorerna på Revisionsbyrå A använder frekvent är 

internet. Internet används för att hitta information som revisorerna behöver för att utföra sitt 

arbete. Studien visar att revisorerna på Revisionsbyrå A inte enbart förlitar sig på information 

från betalsidor, utan även på information från allmänna internetsidor som exempelvis 

www.hitta.se och www.allabolag.se. Teknisk utrustning är en viktig resurs för revisorer och har 

en positiv påverkan på byråns levererade revisionskvalitet (DeAngelo, 1981). Vår slutsats är 
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därför att revisorerna på Revisionsbyrå A kan leverera högre revisionskvalitet på grund av att 

byrån har tillgång till och använder uppdaterade datorprogram och internet.  

Ur studien har det framkommit att Revisionsbyrå A genomför två olika slags 

interngranskningar. En interngranskning sker varje år där medarbetarna på byrån granskar 

varandras revisioner. Den andra interngranskningen sker vart sjätte år av byråer som är 

medlemmar i SVEREV. Revisorerna på Revisionsbyrå A anser att interngranskningar 

motiverar dem till att göra ett bättre arbete, samt att de bidrar till ett kunskapsutbyte. Tidigare 

forskning har visat att interna kontrollprogram har en positiv påverkan på revisionskvalitet 

(Bedard m.fl., 2010; Brown m.fl., 2016). Därför anser vi att revisorerna på Revisionsbyrå A kan 

leverera högre revisionskvalitet tack vare deras återkommande interngranskningar.  

Studien har visat att revisorerna på Revisionsbyrå A har ett stort nätverk som innefattar bland 

annat kollegor, SVEREV, kunder och skattekonsulter. Revisorerna använder nätverket i de fall 

de behöver hjälp med uppdrag eller få svar på frågor. De använder även nätverket för att bredda 

sin kunskap om exempelvis kunder eller de branscher som kunderna verkar i. Studien har även 

visat, precis som Lindvall (2009) menar, att revisorerna kan uppnå mål med hjälp av deras 

nätverk som är svåra eller omöjliga att åstadkomma på egen hand. Ett nätverk med nära 

relationer har en positiv påverkan på en byrås revisionskvalitet (Louis, 2005). Genom att 

revisorerna på Revisionsbyrå A har nära kontakt med och drar nytta av de kontakter som finns 

i nätverket kan de leverera högre revisionskvalitet.  

Resultatet av den här studien har visat att revisorerna på Revisionsbyrå A har nära relationer 

till varandra och en god stämning på arbetet. Revisorerna har även berättat att Revisionsbyrå A 

anordnar flertalet aktiviteter för medarbetarna på byrån. Att ses utanför arbetstid och umgås 

med kollegorna anser revisorerna har en positiv påverkan på deras arbete då det stärker 

gruppdynamiken. En viktig del för ökad revisionskvalitet är att revisorn känner comfort 

(Broberg, 2013). Comfort skapas bland annat genom gemensamma aktiviteter och bidrar till en 

god känslomässig nivå för medarbetarna (Pentland, 1993). De återkommande aktiviteterna som 

Revisionsbyrå A anordnar för sina medarbetare leder till att revisorerna skapar nära relationer 

till varandra, vilket i sin tur skapar comfort. Vi anser därför att revisorerna på Revisionsbyrå A 

kan leverera högre revisionskvalitet på grund av att det finns comfort på byrån.  

Ur studien framgår det att revisorerna på Revisionsbyrå A inte enbart arbetar med revision, utan 

även med upprättandet av bokslut och årsredovisningar. Revisorerna anser att de kan utföra 

bättre revisioner på grund av de varierade arbetsuppgifterna. Varierade arbetsuppgifter bidrar 
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till ökad kunskap och erfarenhet inom revision, vilket i sin tur leder till högre revisionskvalitet 

(t.ex. Ye, m.fl., 2014; Brown, m.fl., 2016). Tidigare forskning visar att erfarenhet är en viktig 

resurs (Broberg, 2013), samt att kundspecifika kunskaper är värdefulla för revisorer då det 

underlättar deras dagliga arbete (Al-Thuneibat m.fl., 2011). Revisorerna på Revisionsbyrå A 

anser att det är lättare att granska en kund när de har mycket information om kunden. 

Kundspecifika kunskaper får de genom att intervjua företagets ledning och kollegor, samt 

genom att skapa ett intresse för de branscher som kunderna verkar i. Kunskap och erfarenhet är 

två faktorer som har en positiv påverkan på den levererade revisionskvaliteten (t.ex. Broberg, 

2013; Brown m.fl., 2016; Kaawaase m.fl., 2016). Vår slutsats är att revisorerna på Revisionsbyrå 

A kan leverera högre revisionskvalitet då de nyttjar sina kunskaper och erfarenheter i 

arbetsutförandet.  

Studiens resultat visar att Revisionsbyrå A säkerställer att medarbetarna har den kompetens 

som krävs genom att låta revisorerna medverka på flera utbildningar under året. Revisorerna 

medverkar dels på gemensamma utbildningar där samtliga medarbetare på Revisionsbyrå A 

närvarar, och dels på utbildningar anpassat efter den enskilda medarbetarens erfarenheter och 

arbetsområden. Att ha kontinuerliga utbildningar för personalen är en viktig faktor för att öka 

byråns levererade revisionskvalitet (Cheng m.fl., 2009). Då revisorerna på Revisionsbyrå A 

kontinuerligt medverkar på utbildningar, ökar deras kompetens och de är ständigt uppdaterade 

om lagar och regler. Det här medför att revisorerna på Revisionsbyrå A kan leverera högre 

revisionskvalitet.  

Revisorerna på Revisionsbyrå A använder dagligen lagböcker, exempelvis FAR 

Samlingsvolym Revision, men även handböcker under en revision för att slå upp, läsa och tolka 

lagar och regler. Revisorerna läser även tidningarna Balans och Resultat, vilket leder till att de 

har uppdaterad information om exempelvis nya lagar och regler. Utifrån vår analys kan de här 

resurserna inte kategoriseras inom något av de fyra kapitalen från den teoretiska referensramen. 

Därför skapades ett nytt kapital, materiellt kapital. Reviderade räkenskaper som 

överensstämmer med redovisningsstandarder, lagar och andra regler påverkar den levererade 

revisionskvaliteten positivt (Kaawaase m.fl., 2016). Tidningarna Balans och Resultat medför 

kompetens och kunskap, vilka har positiv påverkan på revisionskvalitet (t.ex. DeAngelo, 1981; 

Brown m.fl., 2016). Slutsatsen blir därför att lagböcker, handböcker, samt tidningarna Balans 

och Resultat är resurser som har en positiv påverkan på den levererade revisionskvaliteten på 

Revisionsbyrå A.  
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Det finns många faktorer som har visats påverka revisionskvalitet. Fokus i den här studien är 

resurser. Tidigare forskning visar att interna kontrollprogram, teknisk utrustning, nätverk, 

comfort, erfarenhet, kompetens, kunskap och utbildning är resurser som påverkar 

revisionskvalitet positivt. Resultatet i studien visar att revisorerna på Revisionsbyrå A har 

tillgång till, och använder, samtliga ovannämnda resurser när de reviderar sina kunder. 

Resultatet visar även att de tre nyfunna resurserna, lagböcker, handböcker samt tidningarna 

Balans och Resultat, har en positiv påverkan på revisionskvaliteten på Revisionsbyrå A. 

Slutsatsen blir därför att revisorerna på Revisionsbyrå A, utifrån byråns resurser, kan leverera 

hög revisionskvalitet, vilket illustreras i modell 7.1.  

 

Modell 7.1 Resurser på Revisionsbyrå A som gör att de kan leverera hög revisionskvalitet.   

7.2 Självkritik 

Studiens resultat är baserat på de observationer och intervjuer som genomfördes i samband med 

den här studien, samt pilotstudierna. Tillförlitligheten kan ifrågasättas då deltagande 

observationer till viss del är subjektiva på så sätt att de beror på den enskilda forskaren. 

Observationsanteckningar grundas på forskarens minne av olika händelser.  

Det finns risk att den observerade tar på sig en mask och spelar teater när individen blir 

observerad. Individen anpassar då sitt arbete efter de förväntningar som samhället har på 

individen och det finns därmed risk att detta styrt våra intryck (jmf. Goffman, 1990). Eftersom 
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delar av empirin har samlats in genom verbala protokoll framkom endast den observerades 

enskilda tankar och funderingar kring sitt arbete, vilket gör att även den empirin är subjektiv.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket gav intervjuaren möjlighet att 

ställa följdfrågor. Det här ledde till att intervjuerna stundtals kom ifrån ämnet, samt att 

intervjuaren förstärkte respondenternas resonemang. Objektiviteten och tillförlitligheten i 

intervjuerna kan därmed ifrågasättas.  

Studiens resultat beror på tolkningen av materialet från observationerna, intervjuerna och 

pilotstudierna. Hur tillförlitligt studiens material är beror i sin tur på tolkningen av empirin. Om 

en annan forskare hade haft tillgång till studiens data, hade tolkningen kunnat vara annorlunda.  

7.3 Studiens bidrag 

Syftet med studien är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv. Resultatet av studien är ett bidrag till revision och 

revisionskvalitet teoretiskt, praktiskt och empiriskt, vilka presenteras nedan.  

7.3.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bygger på tidigare forskning om revisionskvalitet, samt vilka resurser som har en 

positiv påverkan på revisionskvalitet (t.ex. Broberg, 2013; DeAngelo, 1981; Kaawaase m.fl., 

2016). Majoriteten av de här studierna har Big 4 byråer som utgångspunkt (t.ex. Broberg, 2013; 

DeAngelo, 1981; Francis, 2011). Eftersom studiens syfte är att utforska resurser för revisorer 

på icke Big 4 byråer, utifrån ett revisionskvalitetsperspektiv, har en mindre byrå studerats. 

Studiens resultat är därmed baserat på empiri från den studerade byrån, vilket gör att studiens 

teoretiska bidrag kompletterar tidigare forskning om revisionskvalitet i Big 4 och icke Big 4 

byråer. Det här bidraget leder till en bättre förståelse för revisionsprofessionen, då studien 

bygger på empiri från en icke Big 4 byrå till skillnad från majoriteten av tidigare forskning.  

7.3.2 Praktiskt bidrag 

Det finns mycket forskning om revisionskvalitet (t.ex. Al-Thuneibat m.fl., 2011; Defond & 

Zhang, 2014; Sawan & Alsaqqa, 2013) och ämnet är även återkommande i media (t.ex. Balans, 

2014a; Balans, 2015; Dagens Industi, 2016). Studiens resultat kan användas i 

ekonomiutbildningar och i andra sammanhang för att ge förståelse för vad revisionskvalitet är 

och vilka resurser som påverkar den. Det praktiska bidraget är därmed kunskap som exempelvis 

föreläsare kan förmedla till revisorsstudenter. En nyanställd revisorsassistent skulle därmed 
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kunna leverera högre revisionskvalitet i ett tidigt skede, då kunskap om ämnet förmedlas redan 

under utbildningen.  

7.3.3 Empiriskt bidrag 

Revisorer måste studeras i sitt sammanhang för att forskaren ska förstå vad en revision är och 

hur revisionsprocesser går till (Broberg, 2013). Eftersom fältstudier är en ovanlig metod i 

tidigare forskning om revision, finns det begränsad kunskap om hur revisioner faktiskt 

genomförs i praktiken (t.ex. Gendron, 2000; Humphrey, 2008; Power, 2003). Genom att vi har 

använt oss av observationer och studerat revisorer i praktiken, blir bidraget en insyn i hur 

revisorer arbetar på en mindre byrå. Studiens resultat är därmed ett empiriskt bidrag till hur 

revisioner utförs i praktiken på en icke Big 4 byrå.  

7.4 Förslag till framtida forskning 

Den här studien avser att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett 

revisionskvalitetsperspektiv. Studiens resultat visar att Revisionsbyrå A har tillgång till och 

använder interna kontrollprogram, teknisk utrustning, nätverk, comfort, erfarenhet, kompetens, 

kunskap, utbildning, lagböcker, handböcker, samt tidningarna Balans och Resultat. De här 

resurserna medför att Revisionsbyrå A kan leverera hög revisionskvalitet.  

Framtida forskning kan använda modell 7.1 som utgångspunkt i en ny studie. Genom att 

använda sig av modellen kan studien förklara vilken eller vilka av resurserna som är viktigast 

för hög revisionskvalitet. Forskarna måste därmed sätta resurserna i relation till varandra. 

Studien skulle även kunna förklara hur var och en av resurserna påverkar en byrås levererade 

revisionskvalitet. För att kunna beskriva det ovannämnda skulle studien kunna använda sig av 

hypoteser. Exempel på hypoteser som skulle kunna testas är:  

H1: Erfarenhet är en viktigare resurs än kompetens för att kunna leverera hög revisionskvalitet.   

H2: Teknisk utrustning är revisorns viktigaste resurs för att kunna leverera hög 

revisionskvalitet.  

H3: Interna kontrollprogram har lägre påverkan på revisionskvalitet än andra typer av 

resurser.  

H4: Erfarenhet och kompetens är viktigare resurser än lagböcker och standarder för att 

leverera hög revisionskvalitet.  
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Genom att testa hypotes ett till fyra, och/eller liknande hypoteser, kan den eller de viktigaste 

resurserna för hög revisionskvalitet urskiljas, samt den eller de resurser som är minst viktiga 

för revisionskvalitet. En sådan studie skulle därmed kunna förklara vilka resurser som revisorer 

på revisionsbyråer har mest, respektive minst nytta av för att öka sin levererade 

revisionskvalitet.  

Framtida forskning skulle även kunna använda den här studiens resultat som grund för 

ytterligare en hypotesprövande studie. Studien kan testa, utifrån resurser, om revisorer på icke 

Big 4 byråer kan leverera hög revisionskvalitet. Den studien skulle kunna möjliggöra en 

jämförelse mellan Big 4 och icke Big 4 byråer genom att testa följande hypoteser:  

H5: Revisorer på icke Big 4 byråer kan, baserat på resurser, leverera hög revisionskvalitet. 

H6: Revisorer på icke Big 4 byråer kan, baserat på resurser, leverera samma revisionskvalitet 

som revisorer på Big 4 byråer.  

En studie som testar hypotes fem och sex, och/eller liknande hypoteser, kan visa om revisorer 

på icke Big 4 byråer kan leverera hög revisionskvalitet. Studien skulle även visa om revisorer 

på icke Big 4 byråer kan leverera samma revisionskvalitet som revisorer på Big 4 byråer. 

Genom att testa den här typen av hypoteser skulle därmed en jämförelse mellan Big 4 och icke 

Big 4 byråer möjliggöras.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 

Fria anteckningar Strukturellt kapital 

Ex IT, affärssystem, teknisk utrustning 

Antal observationer: 

 

 

 

  

  

 

 

 

Socialt kapital 

Ex nätverk  

Antal observationer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionellt kapital 

Ex emotionell värme och energi  

Antal observationer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Humankapital 

Ex kompetens, kunskap 

Antal observationer:  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Inledande frågor:  

1.1 Hur gammal är du? 

1.2 Hur länge har du arbetat med revision?   

1.3 Hur länge har du varit auktoriserad?  

 

2. Resurser 

2.1 Vilka resurser har ni tillgång till här på byrån?  

2.2 Kan du berätta om processen när du utför en revision och vilka resurser du använder då?  

2.3 Vilken resurs använder du mest/minst? 

2.4 Vilka resurser tycker du är bäst/viktigast för att uppnå hög revisionskvalitet?  

 Varför?  

2.5 Finns det några resurser som du saknar, som du skulle vilja ha tillgång till?  

2.6 Vad tillför Hogia i ditt arbete?  

2.7 Hur säkerställer Revisionsbyrå A att du har den kompetens som krävs för att utföra ditt 

arbete på bästa sätt? 

 

3. Följande påståenden baseras på vår analys av observationerna som vi gjort här på 

byrån tidigare. Hur ställer du dig till följande påståenden? 

3.1 Internet är en viktig informationskälla som en revisor förlitar sig mycket på.  

3.2 Era interngranskningar har en positiv påverkan på revisionskvaliteten.  

3.3 En revisors nätverk och kontakter påverkar revisionskvaliteten.  

3.4 Kunden är den viktigaste informationskällan.  

3.5 En revisor har nära relation till sina kunder.  

3.6 Medarbetarna på byrån har nära relationer till varandra, vilket har en positiv påverkan på 

arbetet.  

3.7 Aktiviteterna som ni har utanför arbetstid, såsom den årliga konferensen, gör att ni trivs 

bättre med varandra.  

3.8 Att varje revisor inte enbart arbetar med revision, utan även med upprättandet av bokslut 

och årsredovisningar, gör att revisorn kan utföra bättre revisioner.  

3.9 En revisor har ett genuint intresse för de branscher som kunderna verkar i.  

3.10 Mycket kunskap om kunden underlättar revisorns dagliga arbete.   
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Bilaga 3: Observationsschema Pilotstudie 1 

Klockslag Händelse 
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Bilaga 4: Intervjuguide Pilotstudie 2 

Röd text = Följdfrågor, intervjupersonerna hade inte tillgång till dem innan intervjun. 

Rollen 

”Vi kommer börja med att fokusera på revisorsrollen.” 

- Kan du berätta om din roll som revisor, vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur har din yrkesroll förändrats under de senaste fem/tio åren? 

o Fler ansvarsområden? 

o Svårare ansvarsområden? 

o Ökade krav? 

o Fler och andra förväntningar? 

- Hur tror du att rollen som revisor kommer att utvecklas under de kommande fem/tio 

åren? 

- Vilken/vilka är de viktigaste personliga egenskaperna för en bra revisor? 

o Varför? 

o Allmänna egenskaper 

- Uppfattar du att revisoryrket är emotionellt krävande? 

o Tar du med jobbet hem? 

- Vad är det positiva och negativa med att arbeta med högre och lägre arbetsbelastning 

under året? (hög och låg säsong)  

Relationer 

”Nu kommer vi fokusera på relationer.” 

- Vilka personer finns i en revisors nätverk? 

o Ej kollegor, syftar på externa nätverket.  

- Hur ofta träffar du kunder face-to-face? 

o Hur ofta har du kontakt med dina kunder? 

 På vilket sätt (telefon/mail osv) 

- Är det viktigt att ha en god relation till kunderna? 

o Varför? 

o Vad gör du för att skapa en god relation till kunderna? 

- Hur ofta träffas alla kollegor på kontoret samtidigt? (face-to-face) 
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o Är det skillnad på hög/låg säsong? 

o Om sällan, mer kontakt via telefon/mail? 

-  Hur ofta träffas ni allihop utanför arbetstid? (kick-off, after work) 

o Är det viktigt för sammanhållningen? 

o Påverkas arbetet positivt/negativt av aktiviteter?  

 Varför? 

o Varför har ni inga aktiviteter? 

- Är mötena på kontoret inplanerade eller mer spontana? 

o Hur många deltar? 

- Är mötena formella eller informella? 

o Finns det en given mötesordning? 

Resurser 

”Nu tänkte vi byta fokus till resurser och IT.” 

- Vilka verktyg/resurser använder du i din vardag? 

o (böcker, lagbok, brev) 

- Hur viktigt är IT för att du ska kunna utföra dina vardagliga arbetsuppgifter? 

o Vilka system använder ni er av? 

- Hur upplever du den ökade IT användningen? 

o På vilket sätt märks det i ditt vardagliga arbete? 

Regler 

”Nästa del belyser regler.” 

- Vilka regler är viktiga att följa som revisor? 

o Finns det interna/externa regler som ska följas? 

 Vilka? 

- Vad blir konsekvenserna om externa regler bryts? 

o Vem är ansvarig? (befattning) 

o Påverkas organisationen? Hur? 

- Vad blir konsekvenserna om interna regler bryts? 

- Utifrån vad mäts din prestation? 

o (kundnöjdhet/osv) 

o Formuleras det mål utefter det som mäts? 
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o Följs målen upp? När? 

o Vem är ansvarig för att målen uppnås? 

Rutiner 

”Avslutningsvis kommer vi att fokusera på rutiner.”  

- Vilka arbetsrutiner finns på Revisionsbyrå A?  

- Finns det några rutiner som ni använder er av när ni genomför en revision? 

o Om ja, varför?  

o Fördelar/nackdelar 

- Vad behövs för att genomföra en revision? (input) 

- Vem/vilka är mottagare av revisionsberättelsen?  

o Fler än bara kunden? 

- Hur lång tid tar det i genomsnitt att göra en revision? 

- Hur många medarbetare deltar i en revision? 
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Bilaga 5: Exempel på observationsanalys 

Den blå texten i tabellen är situationer som vi kopplat till humankapital, den gröna texten är 

kopplad till strukturellt kapital, den röda texten är kopplad till emotionellt kapital och den 

orangea texten är koppad till socialt kapital.  

Humankapital  

+ 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A gör en kundutvärdering i Excel. Hon berättar att 

informationen som fylls i, minns hon från mötet med kunden samt att 

Excel-filen kommer från Hogia Audit och bygger på ISA. Revisor A gör 

om Excel-filen till en PDF-fil och säger att den då är säker och inte går 

att ändra. ”Det är svårare att göra om PDF än Excel-fil”. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A öppnar HKU och tar fram kundens uppdragsbrev som en 

PDF-fil. Noterar i ett block att uppdragsbrevet är gammalt. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A öppnar resultatbudget från 2016 i Hogia Audit som en PDF-

fil. ”Ta del av för att se hur de har tänkt”. 

Humankapital 

+ 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A bestämmer ett väsentlighetstal i Hogia Audit efter att hon 

kollat vad förra årets väsentlighetstal var. 

Strukturellt 

kapital 

+  

Humankapital  

+ 

Emotionellt 

kapital 

Revisor A öppnar fliken risker för väsentliga fel i Hogia Audit. Hon 

berättar att informationen som fylls i baseras på hans/hennes 

erfarenheter och att hon har kunskap om risker inom branschen på grund 

av hans/hennes intresse för branschen, att hon pratar med kollegor, är 

lyhörd och ibland intervjuar kollegor eller folk som arbetar i branschen. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A öppnar fliken övergripande revisionsstrategi i Hogia Audit 

som gör om all information till en Excel-fil som Revisor A skriver ut. 

”Det är detta jag ska granska”. Revisor A berättar att hon skriver ut filen 

för att man inte ska kunna ändra den, samt för att kunna visa hur hon 

tänkte när hon gjorde planeringen. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A öppnar Hogia Transaktionsanalys Proffs och säger att man 

kan söka efter transaktioner, text eller belopp. ”Smart program”. ”Stort 

och bra hjälpmedel”. ”Många olika sökfunktioner underlättar”. ”Mitt 
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favoritprogram, man kan göra så mycket i det”. Från programmet tar 

hon fram diagram och nyckeltal och säger att om något sticker ut i 

diagrammen så ska det granskas. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A säger att hon vill ha en SIE 4-fil med kundens alla 

transaktioner och berättar att om man ska ändra något i filen kan man 

öppna den i Word. Revisor A öppnar kundens SIE-fil i Word.  

Strukturellt 

kapital 

Revisor A skannar in bland annat årsbesked som hon behöver i sin 

dokumentation. Döper om de inskannade dokumenten. Antecknar vilket 

(bokförings) kontonummer varje bankkonto hade i PDF-filen. Revisor 

A öppnar Hogia Transaktionsanalys Proffs och söker på konto 1940, 

kollar transaktionerna och noterar att de är ok. 

Socialt kapital Revisor A skriver en anteckning i blocket att hon ska fråga kunden 

varför det är 1 kr kvar i kassan. Revisor A berättar att hon ska fråga detta 

nästa gång hon ska träffa kunden. 

Humankapital 

+ 

Emotionellt 

kapital  

Revisor A berättar att Revisionsbyrå A har månadsmöten med alla 

anställda där de kan utbyta erfarenheter, samt berätta hur man löst olika 

problem som uppstått under månaden. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A kollar verifikationerna i kundens pärm och hittar en faktura 

på polska. Revisor A öppnar Google Translate och översätter texten. 

”Många av fakturorna är förmodligen på polska och då är det Google 

Translate som gäller.” Revisor A berättar att hon måste veta vad fakturan 

innehåller. Revisor A öppnar valuta.se och berättar att hon kollar så att 

fakturans belopp är rätt i SEK. Revisor A går in på riksbanken.se och 

söker på valutor och kurser. Revisor A räknar om valutan på 

miniräknare. 

Strukturellt 

kapital 

Revisor A går in på Europeiska Kommissionens hemsida och 

kontrollerar VAT-nummer på de polska företagen. 

Socialt kapital  

+ 

Emotionellt 

kapital 

Redovisningskonsult B kommer in på Revisor A:s kontorsrum och 

frågar efter en annan kunds års-akt. 
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Bilaga 6: Exempel på intervjuanalys 

Strukturellt 

kapital 
- Hogiaprogram 

o Hogia Audit 

o Transaktionsanalys 

- Internetsidor 

o Bolagsverket 

o FAR online  

o Allabolag  

o Skatteverkets hemsida 

o Bokföringsnämndens hemsida 

o Google 

o Kundens hemsida 

- Excel 

Socialt kapital - SVEREV, nätverket 

- ”Eller så får man ju kolla med kunden.” 

- ”… och så hade vi ett kundevent på kvällen där kunderna fick 

komma dit och så fick de reda på lite mer basic information.” 

- ”Man kan ju ha kontakter kanske på Skatteverket.” 

- ”Det lättaste är ju att intervjua ledningen på företaget.” 

- ”Om det är någon skattefråga så har vi ju samarbete med någon 

skattekonsult… byrå… som vi kan fråga specifika frågor.” 

Emotionellt 

kapital 
- ”Alltså man kan fråga… kanske den som är påskrivande har 

bättre koll på det.”  

- ”Är det något jag kan lösa genom att fråga någon eller ringa till 

någon så gör jag ju det.” 

- ”Alltså vi har ju jättebra stämning på jobbet.” 

- ”Det gör ju ingenting om jag går in till Revisor B fyra gånger 

på en dag, han tycker att det är bättre att det blir rätt direkt.” 

- ”Det finns ju alltid någon att fråga om man inte själv kan.” 

- ”I och med att vi inte är så stora så känner alla varandra. Vi är 

inte… det är nära mellan nyanställda och upp till VD.” 

Humankapital - ”Sen kan man ju gå till den påskrivande, de har ju ofta mer i 

huvudet än vad som står i dokumentationen.” 

- ”Sen är jag ju på lite utbildningar och såna här grejer för att jag 

ska bredda min kunskap och bli säkrare.” 

- ”Jag tror för jobbets skull så måste man lära sig vissa 

branscher… det är ju viktigt för att förstå vad man jobbar med.” 

- ”Vi har människor som är erfarna.” 

- ”Sen måste man ju själv kunna också, man kan ju inte bara lita 

på programmen.” 

- ”Ja man går inte samma kurs, man skickas iväg på olika 

beroende på vilken erfarenhet man har.” 

 - FAR Samlingsvolym  

o Redovisning 

o Revision 

- Lagböcker 

- ”Vi har ju de här tidningarna… Balans och Resultat” 

 


