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1. Inledning 
Uppsatsens första och inledande kapitel ger en introduktion och bakgrund till hur företag och 

branscher, inklusive revisionsbranschen, påverkats av Coronakrisen. Vidare följer en 

diskussion kring problematiseringen gällande Coronakrisen och dess påverkan på revisorns 

arbete samt revisionsyrket. Därefter introduceras uppsatsens syfte och frågeställning och 

slutligen presenteras uppsatsens disposition för kommande delar av studien. 

1.1 Bakgrund 
År 2020 bröt Coronakrisen ut i världen och påverkade all världens befolkning och branscher, 

vilket ledde till ett omtumlande år och något helt annat än vad världens befolkning hade 

förväntat sig (Ny Teknik, 2020). Krisen kom till världen över en natt och det fanns inte någon 

som kunnat förutse krisen och dess konsekvenser. Vardagen har förändrats för många 

människor, resande har upphört, många fabriker har slutat producera varor och människor har 

förlorat sina arbeten (SACO, 2020). Det är inte bara privatpersoner som blivit drabbade av 

krisen, även företag och dess verksamheter har blivit påverkade i olika omfattningar. Olika 

branscher har påverkats av Coronakrisen på olika sätt, mycket beroende på vilken bransch 

företaget verkar i (Eklund, 2020). 

Coronakrisen har inneburit en kraftig påverkan på Sveriges ekonomi och det har slagit hårt mot 

olika delar av näringslivet (Ekonomifakta, 2020). Den ekonomiska aktivitetens minskning som 

en följd av Coronakrisen har utsatt hela arbetsmarknaden för en stor chock och de restriktioner 

som uppkommit på grund av Coronakrisen har resulterat i en kraftig efterfrågeminskning som 

påverkat ekonomin. Större delar av hela ekonomin är fortfarande starkt påverkad av 

Coronakrisen som bröt ut år 2020 och återhämtningen kommer ta lång tid (Ekonomifakta, 

2020).  

En bransch som har påverkats av krisen är revisionsbranschen och revisorer (Eklund, 2020). 

Det är många branscher som tvingats mer eller mindre förändra sitt arbetssätt från hur det 

tidigare sett ut (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Det har lett till alltmer digitala arbetssätt, vilket 

inneburit ett stort kliv framåt för digitaliseringen. Varken människor eller företag var beredda 

på den förändringen som uppstod när folk tvingades ställa om nästan helt till digitalt arbete. Det 

blev en snabbare, bredare och mer djupgående omställning än vad någon kunnat förvänta sig, 

vilket tvingade befolkningen och företag att snabbt försöka anpassa sig till förändringen (Melin, 
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2020). För de branscher vars anställda har möjlighet att arbeta hemifrån, har digitaliseringens 

utveckling blivit ett viktigt verktyg. Möten sker digitalt istället för fysiskt, vilket har lett till 

effektiviseringsmöjligheter i revisionsarbetet. Det har blivit mer flexibelt att boka in intervjuer 

och möten eftersom det vid fysiska möten finns fler aspekter som behöver tas i beaktande, 

såsom mötesrum och transport till och från mötesplatsen (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Ökningen 

av distansarbete under Coronakrisen ställer därmed större krav på att digitala lösningar fungerar 

för att arbetet inte ska bli drabbat (Persson, 2020).  

Som en konsekvens av Coronakrisen har det handlat mycket om att revisorer i större 

utsträckning än tidigare måste fokusera på sin oberoendeställning och trovärdig finansiell 

rapportering (Revisorsinspektionen, 2020). Med tanke på att arbetet inte kan ske på samma sätt 

som tidigare är det en viktig aspekt, då det i annat fall kan leda till att revisorn inte utför arbetet 

på ett korrekt sätt, vilket kan komma att rubba revisorns oberoendeställning. Oberoendet 

innebär att revisorn är en opartisk, tredje part till klienten som är anlitad för att utföra revisionen 

på ett så trovärdigt och tillförlitligt sätt som möjligt (Carrington, 2014). Vid utförandet av 

revisionen är det av stor vikt att revisorn utför arbetet enligt god revisionssed. Det finns tre 

grundpelare en revisor ska förhålla sig till, oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Det krävs 

att en revisor är oberoende för att skapa tilltro till uttalanden revisorn gör. Tystnadsplikt är en 

förutsättning för att genomföra revisionen då det är viktigt att inte uttala sig om ett företags 

revision till parter som inte är berättigade till informationen. Till sist krävs det kompetens för 

att kunna dra korrekta slutsatser av informationen som finns tillgänglig (Visma spcs, 2018). 

Digitalisering och specialisering har ställt nya krav på revisorns arbetssätt och beteende då 

arbetsprocesser blivit förändrade, så som att det blivit fler digitala möten och mindre 

tjänsteresor. Det innebär att en ökad automatisering hjälper revisorer leverera tjänster på nya 

sätt och arbetet blir mer flexibelt och platsoberoende med hjälp av digitaliseringen (PwC, u.d.). 

 

En artikel från Tidningen Balans har undersökt hur sju av de största revisionsbyråerna hanterar 

Coronakrisen (Rakel, 2020). Företagen har uppmanat sina anställda att arbeta hemifrån eller i 

en miljö där risken för smittspridning är minimal, vilket har lett till att arbetet tvingats ställas 

om till ett mer digitalt arbete. En följd av detta har även blivit att fysiska möten i så stor 

utsträckning som möjligt ska undvikas och istället ske via digitala plattformar, till exempel via 

Zoom eller Teams. En bidragande faktor till att fysiska möten ska ställas om till digitala möten 

är för att tjänsteresor ska försöka undvikas, eller att möten flyttas fram för att minimera 

smittspridningen (Rakel, 2020). De sju byråerna som undersökts är de så kallade största 
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revisionsbyråerna, vilket inte säger speciellt mycket om hur mindre revisionsbyråer hanterar 

förändringarna som uppstått under Coronakrisen. 

1.2 Problematisering 
Det finns en del befintlig forskning på området Coronakrisen, trots att Coronakrisen fortfarande 

är ett relativt nytt ämne då krisen funnits i drygt ett år (Ny Teknik, 2020; Kamberi et al., 2020). 

Tidigare forskning som genomförts finns i form av kandidatuppsatser med kvalitativa 

forskningsmetoder. Undersökningarna i kandidatuppsatserna inriktar sig på hur en revisor 

upplever att arbetssättet och fokusområden har påverkats och förändrats av Coronakrisen, om 

revisorer anser att deras oberoende har förändrats under Coronakrisen, hur relationsbyggandet 

mellan revisor och klient har påverkats av Coronakrisen samt vad digitaliseringen haft för 

inverkan på revisionsprocessen och revisorns yrkesroll (Gilani & Padovic, 2020; Olsson & 

Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). Gilani och Padovic (2020) menar att revisorer anser 

att digitaliseringen är en bidragande faktor som effektiviserat arbetet för dem samtidigt som 

kvalitéten av revisionen höjts. Den digitala utvecklingen har minskat förekomsten av fysiska 

möten, samtidigt som kommunikationen mellan revisorn och dess klienter har ökat via digitala 

plattformar. Vidare menar Sobel och Edman (2020) att revisorns arbetssätt påverkats både 

internt och externt under den pågående Coronakrisen. De menar även att digitaliseringen varit 

ett viktigt verktyg under en längre tid då digitala funktioner varit påtalade att införas tidigare,  

vilket blev nödvändigt under Coronakrisen. Olsson och Strömland (2020) menar att rollen som 

revisor blivit allt viktigare under kristider för att hjälpa företag överleva vid en kris som denna. 

Slutsatserna från de tidigare uppsatserna visar att revisorn genomgått en förändring i sitt arbete 

samt varit positivt inställda till en mer digitaliserad arbetsprocess. Gilani och Padovic (2020), 

Olsson och Strömland (2020) samt Sobel och Edman (2020) menar att digitaliseringen varit 

aktuell en längre tid och Coronakrisen påskyndade processen, vilket innebär att revisorerna 

varit väl förberedda för en digital omställning. Vidare menar de tidigare uppsatserna att det 

ställs större krav på revisorn gentemot klienten som behöver uppfylla de krav revisorn ställer 

på dem för att vara rustade för en eventuell påverkan av Coronakrisen i ett senare skede, om de 

ännu inte blivit påverkade. Till sist anser författarna att arbetssättet för revisorer har förändrats, 

såväl internt som externt samt att de inte anser att revisorernas oberoende har påverkats av 

Coronakrisen (Gilani & Padovic, 2020; Olsson & Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). 

Med tanke på att revisorer anser att arbetet har förändrats under Coronakrisen och att 

omställningen lett till ett mer digitalt arbetssätt är det av intresse att undersöka hur revisorer 
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upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen. 

Eftersom tidigare uppsatser undersökt hur revisorer blivit påverkade av Coronakrisen samt hur 

mycket påverkan digitaliseringen haft genom kvalitativa forskningsmetoder, fann vi ett intresse 

att göra en kvantitativ undersökning. Undersökningsområdet har vi valt att rikta in på 

revisionsprocessen, som inte blivit undersökt med kvantitativ forskningsmetod tidigare. De tre 

ovannämnda uppsatserna är utformade med en kvalitativ metod och har andra fokusområden 

(Gilani & Padovic, 2020; Olsson & Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). Denna uppsats 

skiljer sig därmed från tidigare studier inom revisionsområdet.  

 

För en revisor som är ett granskande organ för en verksamhets redovisning och förvaltning, där 

revisorn granskar hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder, har arbetssättet kommit 

att förändrats det senaste året (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Med tanke på det förändrade 

arbetssättet är det viktigt med en fortsatt hög kvalité på arbetet gällande revisionsprocessen 

även under Coronakrisen för att inte förlora aktieägarnas förtroende (Albitar et al., 2020). 

Revisorn kommer spela en avgörande roll för företagens överlevnad vad gäller den ekonomiska 

nedgången Coronakrisen medfört (Lemmon, 2020). Som ett granskande organ följer revisorn 

en modell för att försäkra sig att revisionen är utförd på ett korrekt sätt (Broberg, 2013). I sin 

granskning ska revisorn bedöma om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning (Yang, 2020). Revisorns arbete inkluderar bland annat att träffa 

klienter på fysiska möten, vilket den globala krisen i stort sett har satt stopp för (Albitar et al., 

2020). Revisionsbranschen har fått ställa om helt och hållet till andra arbetsmetoder och 

processer för att kunna förhålla sig till de restriktioner och riktlinjer Coronakrisen medfört 

(Albitar et al., 2020). Eftersom en stor del av revisorns arbete består av möten med företag och 

klienter vid upprättandet av revisionsarbetet, vilket idag inte är möjligt i samma utsträckning, 

krävs det nya arbetssätt för revisorn vid genomförandet av revisionsarbetet (Glantz-Hadjipetri, 

2021; Albitar et al., 2020). 

 

Revisionsbevis är något som revisorn måste samla in för att kunna uttala sig om 

företagsledningens påståenden i revisionsberättelsen som senare lämnas (Carrington, 2014). 

Revisionsbevis är all information revisorn använder för att komma fram till slutsatser som 

mynnar ut i ett revisionsutlåtande (Appelbaum et al., 2020). Med tanke på den pågående 

Coronakrisen och restriktionerna finns det i nuläget svårigheter att utföra vissa 

granskningsåtgärder som krävs vid insamlingen av revisionsbevis (Appelbaum et al., 2020). 
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Det kan krävas och finnas möjligheter för revisorer att överväga alternativa och nya 

tillvägagångssätt för att samla in tillräckliga revisionsbevis som är ändamålsenliga för att kunna 

uttala sig om företagsledningen uttalanden, eller för att förändra ett uttalande (IAASB, 2020).  

  

Redan innan Coronakrisen har revisorer världen över varit tvungna att följa internationella 

standarder som utformas av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 

För att allmänhetens förtroende för yrket globalt ska öka, utvecklas IAASB internationella 

standarder av hög kvalité för revision, säkerhet och kvalitetskontroll (IAASB, u.d.). De krav 

revisioner måste uppfylla för att vara upprättade på korrekt sätt måste även under Coronakrisen 

fortsätta vara korrekt upprättade för att inte riskera misstroende hos klienten (Albitar et al., 

2020). Coronakrisen kan leda till problem för revisorn vid inhämtning av revisionsbevis, vilket 

kan kräva olika och förbättrade överväganden av revisionerna (IAASB, 2020). Det förändrade 

arbetssättet gör det svårare för revisorn att utföra arbetet i samma utsträckning eller på samma 

sätt som tidigare. Coronakrisen har medfört diverse restriktioner som att hålla avstånd, arbeta 

hemifrån, karantän efter fysisk kontakt med en person som testat positivt för viruset samt 

uppmaning att försöka minimera kontaktytor (Krisinformation, 2021; Kamberi et al., 2020). 

Det kan innebära svårigheter för en revisor att inhämta revisionsbevis på samma sätt som före 

Coronakrisen, vilket gör att revisorer behöver tänka om och eventuellt utöka sin granskning då 

riskutvärderingen ändrats (Glantz-Hadjipetri, 2020b).  

  

Revision i kristider som denna leder till svårigheter i en revisors arbete då begränsningar uppstår 

på grund av restriktioner (Hay et al., 2021). Med tanke på restriktionerna och begränsningarna 

finns det svårigheter att fullfölja arbetet på samma sätt som en revisor normalt brukar göra (Hay 

et al., 2021). Sett ur ett revisionsperspektiv och hur Coronakrisen påverkat branschen är alla 

personer som är verksamma inom olika verksamhetsgrenar påverkade (Eklund, 2020). Som en 

följd av att merparten av arbetet det senaste året skett hemifrån är anställda inom 

revisionsbranschen positivt inställda till hemarbete även efter Coronakrisen (Glantz-Hadjipetri, 

2021).  

 

Utifrån diskussionerna ovan kan det konstateras att Coronakrisen kommit att spela en stor roll 

för hur en revisors arbete påverkats och eventuellt kommer se ut i framtiden. Ett sätt att studera 

Coronakrisens påverkan på revisionsarbetet är att undersöka hur revisorer upplever att arbetet 

med revisionsprocessen och dess tre delar, planeringssteget, granskningssteget och 



 

6 

 

rapporteringssteget har påverkats och förändrats av Coronakrisen. Planeringssteget är det första 

steget i revisionsprocessen där det samlas in information som används vid utförandet av 

revisionen, vilket sker i granskningssteget som är det mest omfattande steget. Till sist 

sammanställs dokumentation och rapporter i rapporteringssteget, som är det sista och 

avslutande steget i revisionsprocessen (Broberg, 2013). Eftersom granskningssteget är det mest 

omfattande steget i revisionsprocessen där majoriteten av arbetet för revisorn utförs, bör det ske 

mest påverkan i granskningssteget under Coronakrisen. Studiens största fokus kommer därmed 

omfatta revisionsprocessens tre olika steg, där granskningssteget troligtvis blivit påverkat mest 

av Coronakrisen. Vidare kommer det undersökas om den eventuella påverkan kan förklaras 

utifrån byråtillhörighet, om det finns skillnad i hur revisorer på stora respektive små 

revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat under 

Coronakrisen.  

 

Det kan antas att det ser olika ut på olika revisionsbyråer, mycket på grund av att revisionsbyråer 

har olika förutsättningar att klara av och hantera kriser. Byråer har även generellt varit olika 

beträffande till exempel kultur, ledarskap, resurser och storlek (Lindstedt & Strandberg, 2017; 

Friberg & Gertsson, 2015). Byråtillhörighet kan vara en förklarande faktor till hur och varför 

revisorer på olika revisionsbyråer agerar på olika sätt med tanke på de varierande 

förutsättningarna respektive revisionsbyrå har. Stora och små revisionsbyråer har olika resurser, 

vilket kan vara en anledning till att det skiljer sig mellan hur stora och små revisionsbyråer 

agerar (Lindstedt & Strandberg, 2017; Friberg & Gertsson, 2015). Utöver undersökningen om 

revisorer upplever ett förändrat arbetssätt med revisionsprocessen på grund av Coronakrisen är 

det även intressant att undersöka om den eventuella påverkan skiljer sig utifrån byråtillhörighet, 

om det finns skillnad i hur revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplever att arbetet 

med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat under Coronakrisen.  

 

Vid slutförandet av denna uppsats är vårt tänkta bidrag att kunna förklara hur revisorer upplever 

att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat av Coronakrisen och hur arbetssättet 

eventuellt förändrats med tanke på restriktioner och begränsningar som införts på grund av 

Coronakrisen för att minska smittspridningen. Vår förhoppning är även att kunna förklara hur 

den eventuella påverkan på arbetet med revisionsprocessen under Coronakrisen skiljer sig i hur 

revisorer upplever påverkan utifrån byråtillhörighet.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen 

blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. 

1.4 Frågeställning 
Finns det ett förändrat arbetssätt i revisionsprocessen på grund av Coronakrisen och kan 

förändringen förklaras utifrån byråtillhörighet?  

1.5 Disposition 
Studien presenteras i sex kapitel där detta inledande och första kapitlet presenterar bakgrunden 

och problematiseringen till ämnesområdet, vilket sedan leder vidare till syfte och frågeställning. 

Uppsatsens andra kapitel presenterar den teoretiska referensramen som använts genom studiens 

gång samt Coronakrisens generella påverkan på samhället, världen och revisionsarbetet. Vidare 

ges en förklaring till revisionsprocessen och dess tre steg som undersöks i studien samt en 

beskrivning kring byråtillhörighet och två hypoteser som utgör grunden till 

enkätundersökningen. I det tredje kapitlet presenteras den vetenskapliga metoden med en 

redogörelse för teorianvändning, forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsstrategi 

samt hur studiens litteraturundersökning har genomförts. Det fjärde kapitlet innefattar empirisk 

metod och innehåller en diskussion kring webbaserad enkätundersökning, som är den valda 

datainsamlingsmetoden för denna uppsats. Vidare förs även en diskussion kring studiens urval 

samt operationalisering och till sist presenteras svarsfrekvensen som erhållits från 

enkätundersökningen. Uppsatsens femte kapitel innefattar empirisk analys och presenterar en 

analys och koppling från empirin till den presenterade teoretiska referensramen, Coronakrisens 

eventuella påverkan på revisionsprocessen. I det sjätte och avslutande kapitlet resultat och 

slutsats, presenteras studiens slutsatser som besvarar hypoteserna. Till sist förs en diskussion 

kring uppsatsens teoretiska bidrag till forskningen och praktiska bidrag till revisorer samt 

förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Som tidigare presenterats är syftet med studien att undersöka om revisorer upplever att arbetet 

gällande revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna 

kan förklaras utifrån byråtillhörighet. I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis kommer en redogörelse kring professionsteorin samt institutionell teori att tas 

upp. Teorierna kan kopplas till studiens ämne då de förklarar och skapar en djupare förståelse 

kring varför revisorsyrket utgör en profession samt varför revisionsbyråer inte fungerar på 

samma sätt idag som innan Coronakrisen. Därefter följer en allmän redogörelse kring 

Coronakrisen som kommer diskuteras. Vidare ges en djupare förklaring av en rad olika områden 

inom de tre stegen i revisionsprocessen gällande revisorns arbete. De olika områdena 

informationsinsamling, klientrelation, planering av arbetet, riskbedömning, utvärdering och test 

av interna kontroller, inhämtning av revisionsbevis, omfattande tester samt tidsplanering har 

alla koppling till varandra och kommer att förklaras mer ingående längre fram i studien. 

Slutligen följer en diskussion kring hur Coronakrisen påverkat revisionsprocessen samt en 

förklaring kring byråtillhörighet. 

2.1 Professionsteorin 
Yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning är professioner (Brante, 2009). 

Många samhällsvetare menar att professioner tillsammans har den viktigaste integrativa 

funktionen i samhället som helhet samt att professioner står för de viktigaste innovationerna 

inom områden som teknik, ekonomi och vetenskap (Brante, 2009). Det som utmärker 1900-

talet är enligt Talcott Parsons den gemensamma framväxten av det professionella komplexet i 

alla moderna länder (Brante, 2009). Både som begrepp och företeelse är profession idag centralt 

för att kunna förstå såväl samhällsutvecklingen i stort som samhällsdynamik på organisations- 

och interaktionsnivå (Brante, 2009). Professionella tar sig an nyckelpositioner i samhällen där 

befolkningen idag jämfört med förr är mer sysselsatta med kunskap, service och information. 

Moderna sociologiska definitioner av professioner lägger tonvikten på deras samband med en 

högre formell utbildning, främst universitetsutbildning. Dessa utbildningar ger en formell 

meritering i form av examensbevis, vilket i sin tur utgör en ovillkorlig inträdesbiljett till det 

professionella yrkeslivet (Brante, 2009).  

 

Professionsteorin är en teori som fokuserar på relationerna mellan yrkesgrupper, teoretisk 

kunskap och möjlighet för utövare att tillämpa kunskap inom yrkesutövningen (Sundin & 
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Hedman, 2005). Profession beskrivs av Parsons (1954) som ett yrke vilket kan ge bättre service 

på grund av en lång och specialiserad utbildning. Vidare menar författaren att professionen 

medför förtroende där samhället kan förutsätta att professionella är kvalificerade till att 

praktisera professionellt. Något som kännetecknas av professionen är specifika egenskaper, 

vilket revisorer och andra professioner har. Då professionella yrkesutövare, så som revisorer, 

genomgått en utbildning för att få praktisera sin profession och bli auktoriserade, erhåller 

revisorsprofessionen ett förtroende av samhället, vilket är något som kännetecknas av ett 

professionsteoretiskt perspektiv (Javefors Grauers, 2002). Enligt Parsons (1939) är grunden i 

professionsteorin att profession är en kunskapsförmedlare av kunskap som är eftertraktad och 

svår för allmänheten att ta till sig på egen hand. Ett resultat av det blev att professioner med 

specifik kunskap erhöll förtroende för allmänheten att lösa svårigheter som uppstod (Parsons, 

1939). En grund för att kunna utöva sin profession är att skapa ett förtroende hos medborgarna 

för sin respektive professions praktiska kunnande och utövande (Parsons, 1939). I rollen som 

revisor skapas en trovärdighet för professionen och en professionell auktoritet då revisorn 

genomgår en omfattande utbildning (Javefors Grauers, 2002). 

 

För denna studie är professionsteorin relevant i den aspekten att revisionsyrket är en profession. 

Revisionsbranschen förmedlar kunskap som genererats från utbildning mellan medarbetare och 

klienter. En revisor är som tidigare nämnts ett granskande organ av ett företags redovisning 

eller förvaltning (Yang, 2020). Det innebär att en revisor utgör en profession, då 

revisorsprofessionen präglas av specialiserad utbildning och kvalifikationer inom yrket, samt 

relationerna mellan revisorn och klienten (Javefors Grauers, 2002).  

2.2 Institutionell teori 
Institutionell teori beskriver varför en organisation inte längre fungerar som det rationella 

verktyg organisationen är tänkt att vara (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt denna teori ligger 

fokus på hur organisationer blir styrda av omgivande faktorer, tillfälliga trender och inlärda 

mönster snarare än rationalitet (Eriksson-Zetterquist, 2009) Teorin handlar även om hur 

organisationer kommer följa formella och informella regler samt hur organisationer påverkas 

av dess organisatoriska omgivning. Grundtanken bakom institutionell teori är att människor 

utformar den sociala verkligheten för organisationer, vilket leder till att olika institutioner växer 

fram (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
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Forskare inom institutionell teori menar att det är omgivningen, tidigare mål och beslut som ska 

påverka organisationen och hur den styrs (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Det är en anledning 

till att organisationer och människor försöker anpassa sig vid en ny institution, genom att känna 

av och upptäcka hur organisationen eller människan ska hantera den nya situationen och de 

regler som möjligen följs. Vidare menar Eriksson-Zetterquist et al. (2015) att organisationer 

eller människor gör detta för att skapa ordning, förutsägbarhet och stabilitet inom den nya 

institutionen de ska anpassa sig efter. Människor och organisationer gör detta för att undvika 

kaos och oordning, vilket innebär att de försöker jämföra den nya institutionen med tidigare 

situationer och erfarenheter för att lättare försöka förstå hur de ska agera och bete sig vid en ny 

institution. 

Som nämnts i problematiseringen i föregående kapitel har Coronakrisen påverkat 

revisionsbranschen och det var ingen som var förberedd för en global kris. Det innebär att ingen 

revisionsbyrå eller revisor hade någon aning om att det skulle uppstå en kris som skulle medföra 

restriktioner, vilket skulle försvåra vardagen. Ingen var beredd på den drastiska förändringen 

och ingen hade förberett sig för de omställningar som tvingade många branscher, företag och 

människor till en snabb förändring för att kunna anpassa sig till den nya vardagen.  

Institutionell teori kan tillämpas i denna studie då teorin förklarar varför en organisation inte 

längre fungerar som den är tänkt. Med tanke på att Coronakrisen tvingat revisionsbranschen att 

förändra och ställa om sitt arbetssätt är teorin aktuell för studien. Revisorn kan inte längre 

genomföra till exempel fysiska möten med klienterna på grund av restriktionerna att hålla 

avstånd och skapa distans mellan varandra i största möjliga utsträckning. 

2.3 Coronakrisen 
Coronakrisen har som tidigare nämnts drabbat hela världen och påverkat både befolkningen 

och företag. För att minska smittspridningen har karantän och isolering visat sig vara effektivt, 

vilket har påverkat arbetslivet för många människor (Kamberi et al., 2020). Många företag och 

branscher, inklusive revisionsbranschen, har tvingats ställa om och ändra sitt arbetssätt 

gentemot hur det såg ut innan Coronakrisen. Det har påverkat företagens ekonomiska 

rapportering samt revisorers verksamhet (Crucean & Hategan, 2021). Arbetet sker idag mer 

digitalt än analogt, och utvecklingen från analogt till digitalt arbete har påskyndats sedan krisen 

bröt ut. Förändringen var tvungen att ske snabbt då smittspridningen eskalerade och människor 

samt företag var tvungna att se över sitt rörelsemönster och arbetssätt (Melin, 2020). All 
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världens länder införde riktlinjer och restriktioner kring hur människor bör agera för att minska 

smittspridningen i största möjliga mån, där karantän och isolering visat sig vara effektivt 

(Kamberi et al., 2020). Som en följd av restriktionerna blev revisionsbranschen påverkad då 

branschen tvingades ändra arbetssättet till ett mer digitalt arbete än tidigare men även att mer 

arbete sker hemifrån istället för på arbetsplatsen (Melin, 2020). 

 

Coronakrisen har fått människor att tänka om och agera annorlunda när restriktioner, såsom 

distans mellan människor började införas. Restriktionerna kommer möjligtvis lätta eller 

förändras med tiden, men det anpassade sättet människor och företag nu börjat leva efter 

kommer förmodligen ha en bestående effekt (Free & Hecimovic, 2021). Med tanke på 

restriktionerna som uppkommit på grund av Coronakrisen samt det förändrade levnads- och 

arbetssättet, kan det kopplas till institutionell teori, som handlar om varför en organisation inte 

agerar lika rationellt idag som tidigare (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

2.4 Revisionsprocessen 
För att kunna skapa en förståelse för hur Coronakrisen påverkat revisionsprocessen är det av 

stor betydelse att först skapa sig en förståelse för vad revisionsprocessen är. Revisionsprocessen 

är utvecklad som en vägledning kring hur en revisor bör genomföra arbetet för att få med alla 

relevanta områden kring ett företags revision, men även som en riktlinje till att revisionen blir 

utförd på ett korrekt sätt (Broberg, 2013). Vidare beskrivs revisionsprocessen som en 

kombination av etiska, revisions och kvalitetskontrollstandarder tillsammans med företagens 

revisionsmetodik (Broberg, 2013). Revisionsprocessen består av tre steg med olika områden 

(Broberg, 2013). Respektive steg i modellen består av ett antal delar med olika områden som 

på ett eller annat sätt är kopplade till varandra och enligt Broberg (2013) finns det tolv olika 

delar i revisionsprocessen. Det första steget måste vara uppfyllt innan nästa steg kan påbörjas 

och så följer det genom hela revisionsprocessen (Broberg, 2013). I figur 1 nedan framgår 

revisionsprocessens tre olika steg: Planeringssteget, Granskningssteget och 

Rapporteringssteget.  
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Figur 1.   
Revisionsprocessens tre olika steg.  

  

Kommentar: Hämtad från Lunds Universitet, Department of Business Administration School of Economics 

and Management. Baserad på The Auditor at Work – A study of auditor practice in Big 4 firms (Broberg, 2013). 

2.4.1 Planeringssteget 
Steg ett i revisionsprocessen är planeringssteget som handlar om att erhålla, utvärdera och dra 

slutsatser från revisionsbevis. Det är viktigt att skapa sig en detaljerad förståelse om klienten 

och verksamheten för att kunna underteckna uppdragsbrev vid överenskommelse med klienten 

om villkoren för revisionen samt utveckla revisionsplanen (Accountinguide, u.d.). Steget är 

uppdelat i fyra områden som innefattar klientacceptans, informationsinsamling och skapa 

förståelse för klienten, dess aktiviteter, miljö samt omständigheter, planering av revisionen samt 

utarbeta en revisions- och granskningsplan. Den grundläggande delen är att revisorn ska 

analysera och bedöma risker som kan uppstå vid revisionen. Klientacceptans innebär att 

revisorn måste avgöra om han eller hon är oberoende gentemot klienten för att inte riskera att 

oberoendeställningen äventyras (Broberg, 2013). Det är viktigt att revisorn skapar sig tillräcklig 

förståelse för systemen gällande intern kontroll samt redovisningssystem för att kunna planera 

och utforma revisionen. Planering anses vara en avgörande del av revisionen och det är viktigt 

att utföra steget på bästa möjliga sätt för att ha goda förutsättningar för nästkommande steg, 

granskningssteget, där själva revisionen genomförs (Wernerman, 2006). Det ska klarläggas 

vilka områden som ska granskas samt av vem, hur och när det ska göras. Det är viktigt att 

revisorn har kunskap om företaget de ska utföra revisionen för då varje planering som sker är 

anpassad efter varje enskild klient. Eftersom varje revision anpassas efter klienten börjar 

revisionen alltid med informationsinsamling från klienten (Wernerman, 2006). 

Planeringssteget

Granskningssteget

Rapporteringssteget
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Förhandlingar mellan klient och revisor är understuderade då befintlig forskning enbart 

koncentrerar sig på revisionsparten och en förhandling är beroende av mer än en part 

(McCracken et al., 2008). Svanberg och Öhman (2017) menar att ett förändrat klientledarskap 

påverkar revisorns objektivitet negativt, vilket främst uppstår vid klientidentifiering. Vidare 

menar författarna att revisorer är känsliga för inflytandet av sin klient (Svanberg & Öhman, 

2017). Ett känslomässigt engagemang från båda parter är viktiga i en sådan relation (Ruyter & 

Wetzels, 1999). Med känslomässigt engagemang menas att både klienten och revisorn är 

delaktiga och har intresse i den relation som skapas mellan parterna då revisorn tar sig an 

uppdraget åt klienten. Det är därmed viktigt med en fungerande relation klienten och revisorn 

emellan för att inte på något sätt äventyra revisorns arbete och revisionskvalitéten (Ruyter & 

Wetzels, 1999).  

Relationen mellan revisorn och klienten är en viktig aspekt i revisionsprocessen. Det kan antas 

att Coronakrisen påverkat relationen mellan klienten och revisorn då till exempel fysiska möten 

inte längre är möjliga i samma utsträckning (Albitar et al., 2020). Därmed kan det bli svårare 

att behålla den känslomässiga relationen som uppstår när parterna enbart kan ha digitala möten. 

Med känslomässig relation avses relationen som revisorn och klienten skapat genom fysiska 

möten där det kan vara lättare med kommunikationen jämfört med via digitala möten samt att 

det vid fysiska möten är lättare att skapa sig en personlig kontakt och känna av vad för typ av 

person både revisorn och klienten är (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Enligt Tiberius och Hirth 

(2019) krävs det en anpassning från både revisorns och klientens sida vid drastiska förändringar. 

Det kan innebära att revisorn och klienten under pågående Coronakris behöver anpassa sig då 

till exempel fysiska möten inte bör genomföras som tidigare, vilket i sin tur kan komma att 

påverka arbetet med revisionsprocessen.  

Utifrån diskussionen ovan bör inte Coronakrisen ha påverkat arbetet i detta steg i betydande 

omfattning. Majoriteten av arbetet i steget innefattar klientacceptans, insamling av information, 

planering av själva revisionen samt att utarbeta en revisions- och granskningsplan (Broberg, 

2013). Det finns dock några områden i detta steg som är intressanta att undersöka för att se om 

de påverkats av Coronakrisen eller inte. Dessa områden är informationsinsamling, 

klientacceptans, planering av arbetet samt riskbedömning. Klientacceptansen gällande om 

revisorn är oberoende eller inte kan ha blivit mer problematiskt under Coronakrisen än tidigare 

då det är revisorn som ska avgöra om han eller hon anser sig vara oberoende till klienten. Detta 

kan vara svårt att avgöra om klienten och revisorn inte kan träffas fysiskt för och skapa en 
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relation till varandra (McCracken et al., 2008). Områdena informationsinsamling och planering 

av arbetet kan även vara problematiska att genomföra under Coronakrisen om det krävs att 

revisorn och klienten träffas och diskuterar viktiga delar som kan vara väsentligt inför själva 

revisonen samt om det krävs diskussioner om det bästa upplägget för klientens revision. Vidare 

kan det leda till problematik för revisorn gällande riskbedömningen av klientens företag och 

hur stor risken är för väsentliga fel då det kan krävas att parterna träffas fysisk för bästa möjliga 

förutsättningar för denna bedömning (Broberg, 2013). I någon omfattning har Coronakrisen 

troligtvis påverkat respektive område i detta steg, dock inte i lika betydande omfattning som 

granskningssteget nedan bör ha påverkats. Då merparten av arbetet i detta steg redan innan 

krisen skedde på plats på revisionsbyrån och inte ute hos klienten, bör planeringssteget inte ha 

påverkats i betydande omfattning. Eftersom det eventuellt kan ha påverkats av Coronakrisen 

och dess restriktioner, med tanke på att klienten och revisorn inte bör träffas fysiskt, är de 

ovannämnda områdena intressanta att undersöka.  

2.4.2 Granskningssteget 
Det andra steget i revisionsprocessen är granskningssteget där det centrala begreppet är en 

revisors bedömning. Granskningen ska kunna ge underlag till revisorns ställningstagande i 

revisionsberättelsen(Broberg, 2013). Steget innefattar fem olika områden som är 

väsentlighetsplanering, utvärdering och test av interna kontroller, omfattande tester, granskning 

av årsredovisning och bokföring och till sist undersökning av företagsledningens ledning av 

företaget. I granskningen fokuseras det i första hand på områden där risken för väsentliga fel 

bedöms vara störst och därefter väljer revisorn de granskningsmetoder som anses vara 

användbara samt de granskningsåtgärder som kan vara nödvändiga att använda beroende på 

vilka områden som ska granskas. Väsentlighetsplanering innebär att revisorn inför varje nytt 

uppdrag ska bedöma revisionsrisken samt fastställa väsentlighetsgränser (Broberg, 2013). 

Revisionsrisk definieras som ”väsentliga felaktigheter” och väsentlighet innebär utelämnande 

eller felaktighet i en finansiell rapport som skulle kunna påverka intressenternas åsikter och 

intresse i företaget (McKee & Eilifsen, 2020). Revisorn gör det för att skapa ett tillförlitligt 

underlag till det uttalande som görs i revisionsberättelsen. Till sist genomför revisorn en 

avvägning mellan nedlagd tid, kostnaden för revisionen samt en bedömning kring målet med 

granskningen (Johansson et al., 1973). Revisorn ska utvärdera och bedöma risker samt 

identifiera styrkor och svagheter gällande de interna kontrollerna i verksamheten, men även 

testa att transaktioner och kontosaldon stämmer överens. Intern kontroll inom ett företag 
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innebär att styrelsen är ansvarig för att säkerställa en framgångsrik och effektiv verksamhet, att 

regler och instruktioner följs samt att det ges tillförlitlig information om företaget (Stockmann, 

u.d.). Det är viktigt med en god intern kontroll då det minimerar eventuella risker som företag 

kan möta i sin verksamhet, vilket i sin tur kan påverka företagets möjlighet att uppnå sina 

uppsatta mål. Företagens huvudsakliga mål är att identifiera de eventuella riskerna som kan 

påverka möjligheten att uppnå målen (Bergström & Wengrud, 2008). Beroende på hur god den 

interna kontrollen är hos ett företag, organiseras och granskas respektive revisionsuppdrag på 

olika sätt. Revisorn ska som ett granskande organ, utvärdera huruvida klienten agerar för en 

effektiv verksamhet och om regler följs samt om informationen revisorn inhämtar från företaget 

anses vara tillförlitlig (Broberg, 2013; Yang, 2020). Revisorn ska därmed utifrån varje nytt 

revisionsuppdrag granska om klienten agerar enligt lagar och regler som ska följas för att se till 

så informationen revisorn inhämtar faktiskt överensstämmer med vad som skett i verksamheten. 

Materialet revisorn samlat in från planeringssteget ligger till grund och används vid 

genomförandet av granskningen. Omfattande tester handlar om att testa företagets transaktioner 

och kontosaldon för att se så de stämmer överens med de faktiska siffrorna, för att därefter 

kunna granska företagets årsredovisning och bokföring på ett korrekt sätt. Slutligen handlar 

ledningsrevisionen om att granska ledningens administration av företaget, förvaltningen som 

görs av ledningen (Broberg, 2013). 

Granskningssteget kan kopplas samman med granskningsåtgärder som är något revisorn ska 

genomföra vid insamlingen av revisionsbevis, som behövs för att styrka uttalanden revisorn gör 

i revisionsberättelsen (Falk & Åsell, 2000). Revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga är något revisorn måste samla in för att kunna dra rimliga slutsatser som sedan 

mynnar ut i ett uttalande i revisionsberättelsen (Falk & Åsell, 2000). Det finns sju olika 

granskningsåtgärder för revisorn att använda sig av vid insamling av revisionsbevis. De olika 

granskningsåtgärderna är observation, inspektion, förfrågan, beräkning, bekräftelse, 

upprepning och analytisk granskning (Carrington, 2014). En granskningsåtgärd som till 

exempel inspektion kräver att revisorn är närvarande vid en lagerinventering så länge det inte 

är praktiskt ogenomförbart. Detta har dock varit problematiskt att genomföra det senaste året 

då restriktionerna uppmanar människor att arbeta hemifrån, ha få sociala kontakter samt isolera 

sig (FAR, 2020; Kamberi et al., 2020). Som revisor kan det därför bli problematiskt att komma 

ut till klienten och verksamheten för att göra en inspektion och ur den aspekten finns det därför 

möjligheter för revisorn att hitta nya sätt att samla in revisionsbevis på eller delta via digitala 

lösningar (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Om det inte är möjligt för revisorn att samla in tillräckligt 
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med revisionsbevis bör revisorn uttala sig kring det i revisionsberättelsen, antingen med 

reservation eller genom att konstatera att det inte kan göras något uttalande (Falk & Åsell, 

2000). 

Revisionsprocessen för revisorer har under den pågående Coronakrisen kommit att se 

annorlunda ut jämfört med tidigare. Som tidigare nämnts sker en stor del av arbetet idag 

hemifrån och med tanke på det är förutsättningarna för vissa steg i revisionsprocessen inte lika 

självklara som tidigare (Glantz-Hadjipetri, 2020a). Det finns i dagsläget svårigheter för revisorn 

att komma ut till klienten för att kunna genomföra vissa granskningsåtgärder, vilket leder till 

att revisorn behöver tänka om och komma på nya sätt att genomföra granskningsåtgärder på 

(Glantz-Hadjipetri, 2020a). Digitaliseringens utveckling är nödvändig för effektiva 

revisionssystem, speciellt under en kris som denna (Lois et al., 2020). Den pågående 

omställningen gällande digitalisering av ekonomin och förändring till mer digitala arbetssätt 

ger både utmaningar och möjligheter för revisionsyrket.  

 

Granskningssteget är det steg som bör ha påverkats i störst omfattning av Coronakrisen utifrån 

ovannämnda diskussioner och tidigare forskning. Som nämnts kan det bero på att en del av 

arbetet revisorn behöver göra vid inhämtandet av revisionsbevis kan ha försvårats på grund av 

restriktionerna som finns kring Coronakrisen för att minska smittspridningen (Glantz-

Hadjipetri, 2020a). Det kan krävas nya och alternativa sätt för revisorn att arbeta på vid 

insamlingen av revisionsbevis, då arbetssättet innan Coronakrisen inte kan genomföras på 

samma sätt (Glantz-Hadjipetri, 2020b). Det finns tre primära områden i detta steg att undersöka 

lite närmare vilka är, utvärdering och test av interna kontroller, inhämtning av revisionsbevis 

samt omfattande tester. Dessa områden är intressanta att undersöka då de bör ha påverkats i 

störst omfattning av Coronakrisen. Eftersom arbetet troligtvis sker mer hemifrån idag än 

tidigare samt att det finns restriktioner kring hur människor bör agera för att minimera 

smittspridningen, bör det finnas påverkan i detta steg och de nämnda områdena.   

2.4.3 Rapporteringssteget 
Det tredje och sista steget i revisionsprocessen är den så kallade sista granskningsfasen som 

handlar om rapportering (Broberg, 2013). Detta steg innefattar interna rapporter, externa 

rapporter samt dokumentation. Det är viktigt med en tidsplan för rapporteringen från företaget 

för att framställa till exempel delårs- och helårsrapportering (Broberg, 2013). Revisorn behöver 

även diskutera och stämma av karaktären, tidpunkten och omfattningen av revisionsarbetet med 
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företagsledningen och styrelsen (FAR , 2018). De ansvariga för företagets styrning har intresse 

i de interna rapporterna och utomstående parter samt aktieägare i företaget har intresse i de 

externa rapporterna. Det är därmed viktigt att rapporterna samt dokumentationen blir upprättade 

i rätt tid så samtliga parter kan ta del av rapporterna. 

 

I detta steg bör inte arbetet ha påverkats av Coronakrisen i speciellt stor utsträckning då arbetet 

främst innefattar framställande av rapporter i olika former, som utformas på kontoret och inte 

ute hos klienten. De områden i detta steg som är intressant att undersöka är om tidsplanen 

gällande dokumentation och rapporter påverkats av Coronakrisen. Med tidsplanen avses den 

tid som är planlagd för arbetet i steget. Med tanke på de restriktioner som införts kan det ha lett 

till en del svårigheter för revisorn att utföra arbetet inom den utsatta tiden då en del av arbetet 

kanske inte hinner bli färdigt eller kan vara svårt att utföra med tanke på restriktionerna. 

Den snabba spridningen av Coronakrisen har tvingat revisionsbranschen att ändra prioriteringar 

då arbetet inte kan genomföras på samma sätt som tidigare. Utvecklingen av digitaliseringen 

har ökat avsevärt, vilket är till stor hjälp för revisorn när arbetet har förändrats med tanke på 

Coronakrisen (Nazarova et al., 2021). De digitala plattformarna blir på så sätt en viktig aspekt 

för revisorer i tider som dessa då fysiska möten ska undvikas i största möjliga utsträckning och 

merparten av arbetet behöver ske digitalt. I princip alla områdena i de tre stegen i 

revisionsprocessen bör i någon omfattning blivit påverkat av Coronakrisen, vissa delar mer än 

andra. Tabell 2 nedan visar revisionsprocessens tre olika steg och de områdena i varje steg med 

möjliga Coronaeffekter. Under tabell 2 nedan finns den första framtagna hypotesen för denna 

studie. Hypotesen är formulerad utifrån de ovannämnda diskussionerna kring Coronakrisens 

påverkan på revisionsprocessen.  

 
Tabell 2.  

Revisionsprocessens tre steg och de områdena med möjliga Coronaeffekter. 

Planeringssteget Informationsinsamling 

Klientacceptans  

Planering av arbetet 

Riskbedömning 

Granskningssteget Utvärdering och test av interna kontroller 
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Inhämtning av revisionsbevis 

Omfattande tester 

Rapporteringssteget Tidsplanering 

Kommentar: De tre olika stegen i revisionsprocessen där vi anser att arbetet bör ha påverkats av Coronakrisen. 

Hypotes 1: Det finns ett förändrat arbetssätt under Coronakrisen, mest Coronaeffekt i 

granskningssteget (steg 2) och mindre Coronaeffekt i planeringssteget och rapporteringssteget 

(steg 1 och 3). 

2.5 Byråtillhörighet 
Det finns olika faktorer som påverkar i vilken utsträckning en revisionsbyrå, beroende på 

storlek, kan hantera kriser på olika sätt. Revisionsbyråer kan ha olika resurser och kulturer som 

påverkar i vilken utsträckning en viss byrå hanterar krisen (Herbohn, 2004; Lindstedt & 

Strandberg, 2017). Revisionsmedarbetares motivation, beteende och prestation påverkas utav 

respektive revisionsbyrås organisationskultur (Herbohn, 2004). Enligt El-Rajabi (2017) har 

respektive revisionsbyrå egna utbildningsprogram och rutiner för hur arbetet ska utföras och 

när en medarbetare börjar arbeta på en revisionsbyrå påbörjas en socialiseringsprocess för att 

öka revisionsmedarbetarens organisatoriska engagemang. Stämmer revisionsmedarbetarens 

föredragna kultur överens med byråkulturen ökar arbetsglädjen, engagemanget och avsikten att 

stanna inom byrån (Chow et al., 2002). 

Byråkulturen skiljer sig dock mellan stora och små revisionsbyråer. På mindre revisionsbyråer 

innebär det ofta mindre stress, större variation, flexibilitet och anställningstrygghet samt att det 

är en mer personlig arbetsmiljö, vilket möjliggör en närmre kontakt med överordnade (Herbohn, 

2004). Större revisionsbyråer innefattar ofta högre konkurrens med långa arbetsdagar och 

extremt hög arbetsbelastning, samt emellertid en kontrollerande och övervakande atmosfär 

(Herbohn, 2004). Ytterligare en faktor som påverkas utifrån byråtillhörighet är motivation 

(Friberg & Gertsson, 2015). Det finns forskning som visar att anställda på mindre 

revisionsbyråer är mer motiverande än anställda på större revisionsbyråer. Anställda på byråer 

med över 500 anställda har betydligt lägre motivation och arbetsglädje än anställda på byråer 

med mellan 50–499 anställda (Eksildsen et al., 2004).  

Den största skillnaden mellan stora och små revisionsbyråer är att de stora oftast har högre 

omsättning i kapital. Det finns större tillgång till resurser och anställda vilket i sin tur kan 
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innebära att medarbetarna kan vara mer specificerade på dessa byråer (Carrol et al., 1999). 

Vidare kan det satsas mer pengar på strukturerade utbildningsprogram då det finns mer kapital, 

vilket leder till att det anställs fler nyexaminerade studenter (Carroll et al., 1999; Abou-El-Sood 

et al., 2015). Små revisionsbyråer har inte samma förutsättningar som stora revisionsbyråer. De 

små revisionsbyråerna möter större utmaningar och begränsningar, mycket på grund av att de 

inte har lika stor tillgång till kapital som de stora revisionsbyråerna. Det medför i sin tur att det 

är vanligt med lägre löner, ekonomisk svaghet samt en låg nivå av facklig anställningstrygghet 

(Carroll et al., 1999).  

Sett till byråtillhörighet har tidigare forskning visat att revisionsbyråer är olika och att det skiljer 

sig i både kultur, resurser och ledarskap (Herbohn, 2004). Byråtillhörighet kan kopplas till 

institutionell teori i den mån att det skiljer sig mellan revisionsbyråer, hur hantering av olika 

situationer ser ut som leder till att revisionsbyråer idag inte längre fungerar på det sätt som de 

vanligtvis gör. Det har också betydelse utifrån byråtillhörighet gällande i vilken omfattning 

revisionsbyrån påverkats av ett förändrat arbetssätt. Det är därför intressant att undersöka om 

revisorernas upplevelse av ett eventuellt förändrat arbetssätt ser olika ut beroende på 

byråtillhörighet, om revisorerna är anställda på en stor eller liten revisionsbyrå. I studien 

kommer det göras en jämförelse mellan stora och små revisionsbyråer. Jämförelsen kommer 

bestå i att undersöka om revisorer upplever att arbetet gällande revisionsprocessen har påverkats 

och förändrats av Coronakrisen samt om den eventuella påverkan kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Utifrån detta är den andra hypotesen för denna studie formulerad enligt nedan. 

Hypotes 2: Coronakrisen har påverkat revisionsprocessen i olika omfattning utifrån 

byråtillhörighet. 
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3. Vetenskaplig metod 
I detta tredje kapitel presenteras metoden och tillvägagångssättet för studien. Kapitlet inleds 

med en presentation av studiens teorianvändning och litteratursökning. Därefter presenteras 

forskningsfilosofin positivism följt av studiens forskningsansats, deduktion. Till sist presenteras 

även studiens forskningsstrategi, den kvantitativa metoden som använts tillsammans med 

datainsamlingsmetoden enkätundersökning. 

3.1 Teorianvändning 
Syftet med studien var att undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen 

blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. De teorier som efter närmre fördjupning i ämnet var mest relevanta som 

utgångspunkt i studien var institutionell teori och professionsteorin. Institutionell teori handlar 

om varför en organisation inte längre fungerar som det rationella verktyg organisationen är 

tänkt att vara och hur omgivande faktorer och tillfälliga trender kan påverka organisationen 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Teorin är av intresse för studien då den behandlar vad som kan 

påverka varför revisionsbyråer inte längre fungerar som de brukar under kriser samt hur 

förändringarna upplevs av revisorer utifrån byråtillhörighet. Coronakrisen är en yttre faktor som 

bör ha påverkat varför en revisionsbyrå inte längre fungerar som den tidigare gjort.  

 

Den andra teorin, professionsteorin, handlar om relationerna mellan yrkesgrupper, teoretisk 

kunskap och möjlighet för utövare att tillämpa kunskap inom yrkesutövningen (Sundin & 

Hedman, 2005). Javefors Grauers (2002) menar att specifika egenskaper är något om 

kännetecknas av professionsteorin samt att yrkesutövaren ska ha genomgått en utbildning som 

ska skapa förtroende för klienterna. Professionsteorin är relevant och användbar för studien då 

fokus ligger på relationen mellan revisorn och dess klienter. För revisorns del är det viktigt att 

skapa förtroende till klienten för att klienten ska kunna lita på att revisorn utför sitt arbete på 

ett korrekt sätt, utan att riskera relationen och förtroendet parterna emellan. 

Även legitimitetsteorin var uppe för diskussion då det är en teori som hävdar att företag och 

organisationer försöker se till att de är verksamma inom respektive samhällsgränser och normer 

för verksamheten. Med andra ord vill företag och organisationer se till att deras aktivitet 

uppfattas som legitima från utomstående parter (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan och 

Unerman (2011) bygger legitimitetsteorin på ett ”socialt kontrakt” som används för att 
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representera förväntningarna samhället har på hur organisationer eller företag bör bedriva sin 

verksamhet. Teorin uteslöts dock för att inte riskera att studien blev alltför omfattande och valet 

föll på att fokusera på revisionsprocessen och dess tre steg och inte på hur samhället ser på 

revisionen.  

3.1.1 Litteratursökning 
Den främsta informationskällan i uppsatsen förekommer från vetenskapliga artiklar. Högskolan 

Kristianstads databaser Summon och Google Scholar har varit till stor hjälp och användbara vid 

sökningen av vetenskapliga artiklar. Med hjälp av databaserna har vi funnit relevanta och 

användbara artiklar som varit viktiga för uppsatsens utformning. Artiklarna har bidragit med 

större förståelse och bredare bild av det valda ämnet Coronakrisen och dess påverkan på 

revisorns arbete med revisionsprocessen. De främsta nyckelorden som använts vid sökningarna 

av vetenskapliga artiklar är Coronakrisen, revisionsbranschen, granskningsåtgärder, 

revisionsprocess, intern kontroll, byråtillhörighet och klientrelationer. Utöver dessa sökord har 

sökningen även utökats genom att använda engelska sökord för att få mer träffar som är 

relevanta för arbetet. Dessa sökord är coronacrisis, auditing, auditor, agency affiliation, audit 

process. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har även kurslitteratur, tidigare 

kandidatuppsatser samt övriga internetkällor använts. Vid sökandet av tidigare 

kandidatuppsatser har databasen DiVA använts, där vi funnit uppsatser som varit relevanta och 

användbara för vårt ämne.  

3.2 Forskningsfilosofi 
Det finns två vetenskapliga filosofier att använda sig av vid en samhällsvetenskaplig forskning. 

Filosofierna kallas interpretivism och positivism och de båda har olika synsätt gällande hur den 

sociala verklighetens natur ser ut samt hur den bör utforskas (Denscombe, 2018). Inom 

interpretivism är tanken att det sociala verklighetens synsätt är subjektivt som skapas av 

människors handlingar och tankar (Denscombe, 2018). Synsättet innebär att forskarna tolkar 

det insamlade materialet som sedan speglar resultatet, vilket kommer få en påverkan på 

resultatet beroende på vem som tolkar materialet (Denscombe, 2018). Det positivistiska 

synsättet ser däremot den sociala verkligheten på ett mer oberoende sätt som istället studerar 

det vetenskapliga ur ett objektivt perspektiv. Forskaren har i det positivistiska synsättet inte en 

subjektiv inblick i studien (Denscombe, 2018). I denna undersökning är vi intresserade av att 

undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och 

förändrat av Coronakrisen, samt om påverkan kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Vi vill 
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undersöka om revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat av Coronakrisen på ett objektivt sätt. Undersökningen 

genomförs genom mätbara fakta i form av en enkätundersökning och inte genom att försöka 

tolka revisorernas uppfattningar eller erfarenheter. Eftersom undersökningen genomförs på ett 

objektivt sätt genom att undersöka hur Coronakrisen påverkat arbetet med revisionsprocessen 

tillämpas den positivistiska filosofin, där det vetenskapliga studeras ur ett objektivt perspektiv. 

Enligt Denscombe (2018) innebär det objektiva perspektivet att det studerade fenomenet 

studeras ur ett verkligt perspektiv, vilket vi gör i denna uppsats då vi undersöker hur revisorer 

upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkan och förändrat av Coronakrisen, 

samt om den eventuella påverkan kan förklaras utifrån byråtillhörighet. 

3.3 Forskningsansats 
Inom forskning finns det både ansatser och strategier att använda sig av vid undersökningar. De 

ansatser som finns handlar om en undersökning är av deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats 

(Alvehus, 2013). De tre nämnda ansatserna är menade att förklara förhållandet mellan teori och 

praktik inom samhällsvetenskap på olika sätt. En deduktiv ansats har sin utgångspunkt i 

teoretiska frågeställningar som är tydligt utformade och sedan testas mot det insamlade 

empiriska materialet (Alvehus, 2013). En induktiv ansats är motsatsen till deduktiv och har 

utgångspunkt i det empiriska materialet varefter slutsatsen bygger på det empiriska materialet 

(Alvehus, 2013). Det finns åsikter om att en deduktiv ansats kan vara för linjär och följer steg 

för steg i en tydlig ordning (Bryman & Bell, 2017). Alvehus (2013) menar att den induktiva 

ansatsen kan leda till att forskningen blir ohållbar eftersom tolkningen av den insamlade datan 

kan ske utan teoretisk förståelse. Som ett tredje alternativ finns en ansats benämnd abduktion. 

Abduktion är ett alternativ för att undvika begränsningarna från den deduktiva och induktiva 

ansatsen (Bryman & Bell, 2017). Abduktion är enligt Alvehus (2013) en kombination mellan 

empirisk och teoretisk reflektion, således en kombination mellan deduktiv och induktiv ansats. 

Precis som den induktiva ansatsen utgår den abduktiva ansatsen från empirin men förvisar inte 

den teoretiska frågeställningen eller hypoteser som kan liknas vid en deduktiv ansats. På senare 

tid är abduktion en populär ansats för en kvalitativ forskare (Bryman & Bell, 2017).   

Som nämnts ovan är deduktiv ansats grundad i teoretiska frågeställningar, vilka är tydligt 

utformade och sedan testad mot det insamlade materialet (Alvehus, 2013). Utifrån vår teoretiska 

referensram som utformats genom tidigare forskning och litteratur, har vi formulerat hypoteser 

vilka vi senare testat empiriskt. Denscombe (2018) menar att deduktiv ansats används då 
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forskaren utgår från teori och befintlig kunskap för att formulera hypoteser som sedan testas 

empiriskt. Det finns dock en nackdel med användningen av deduktiv ansats och det är risken 

för att aspekter som tidigare inte identifierats kan missas (Deegan & Unerman, 2011). Den 

deduktiva ansatsen gör dock att antalet tolkningstillfällen minskas genom den starka kopplingen 

till tidigare teori, vilket leder till att forskare ges större möjlighet att vara objektiva (Bryman & 

Bell, 2017). I denna studie anser vi att en deduktiv ansats är mest lämpad då vi utformat vår 

teoretiska referensram utifrån tidigare forskning och litteratur och därefter formulerat 

hypoteserna som sedan testats och utvärderats empiriskt.  

3.4 Forskningsstrategi  
Vid undersökningar finns det två användbara forskningsmetoder att välja mellan, kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod (Lind, 2019). Det finns inget svar på vilken metod som är rätt eller 

fel att använda vid viss forskning, det handlar snarare om vilken metod som passar bäst för 

forskningens syfte och de forskningsfrågor som upprättats (Silverman, 2013). Den kvantitativa 

forskningsmetoden grundar sig i siffror och statistiska material från till exempel 

enkätundersökningar där svarsalternativen varit slutna (Lind, 2019). Den kvalitativa 

forskningsmetoden grundar sig i till exempel intervjuer eller observationer som ger mer 

detaljerad information. Metoden är dock inte lika strukturerad som den kvantitativa 

forskningsmetoden (Lind, 2019). En jämförelse mellan de två forskningsmetoderna är att den 

kvalitativa forskningsmetoden ger en mer djupgående förståelse av studien medan den 

kvantitativa forskningsmetoden resulterar i mer generaliserade slutsatser (Lind, 2019). Då 

denna studie befinner sig inom den positivistiska filosofin och har en deduktiv ansats där ämnet 

studeras objektivt, är det naturligt att studiens forskningsstrategi är kvantitativ (Bryman & Bell, 

2017).  

Undersökningen genomförs för att undersöka om revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen, och om den 

eventuella påverkan kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Ämnet är intressant att undersöka då 

det i dagsläget finns begränsat med forskning kring Coronakrisen kopplat till 

revisionsprocessen. För att kunna undersöka om revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen och om det kan 

förklaras utifrån byråtillhörighet är den kvantitativa forskningsmetoden lämplig att använda. 

Den kvantitativa forskningsmetod var bäst lämpad då en bred svarsfrekvens behövdes för att 

kunna analysera hur revisorer upplever att Coronakrisen påverkat och förändrat arbetet med 
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revisionsprocessen och om detta kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Utifrån analyserna har 

det sedan dragits slutsatser kring forskningsfrågan, om revisorer upplever ett påverkat och 

förändrat arbete med revisionsprocessen på grund av Coronakrisen och om den eventuella 

förändringen kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Det är dock viktigt att den numeriska datan 

ska vara objektiv för att inte forskarna ska påverka resultatet (Denscombe, 2018).  

Studiens fokus är att undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

förändrat och påverkat på grund av Coronakrisen. För att kunna jämföra hur revisorer på stora 

och små revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och 

förändrat på grund av Coronakrisen var det viktigt med en bred svarsfrekvens för att kunna 

genomföra analyser. En bred svarsfrekvens ger en mer omfattande bild av hur revisorer 

upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen. En kvantitativ forskningsmetod ger mer än vad en kvalitativ forskningsmetod 

hade gjort med enbart några få intervjuer, vilket inte hade gett en lika stor helhetsbild. En 

kvalitativ forskningsmetod gör det dessutom svårare att generalisera till den större populationen 

då den förknippas med småskaliga studier medan en kvantitativ förknippas med storskaliga 

studier (Denscombe, 2018). En kvantitativ forskningsmetod ansågs därmed mer lämplig för 

besvarandet av studiens syfte och frågeställning.  

En vanlig datainsamlingsmetod inom kvantitativa studier är enkätundersökning, vilket också är 

den valda undersökningsmetoden för studien. Enkätundersökning valdes då det anses vara en 

lämplig undersökningsmetod att tillämpa för att få fram ett stort dataunderlag. En kvantitativ 

empiriinsamling kommer vara till hjälp för att undersöka hur revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit förändrat och påverkat på grund av Coronakrisen och om den 

eventuella effekten kan förklaras utifrån byråtillhörighet.  
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4. Empirisk metod 
Följande kapitel består av studiens empiriska metod innefattande argument och redogörelse 

kring valen som gjorts och utformningen, tillvägagångssättet samt genomförandet av 

enkätundersökningen. Inledningen av kapitlet börjar med en redogörelse kring valet av en 

kvantitativ forskningsmetod samt undersökningsmetoden enkätundersökning, som har varit 

underlaget för datainsamlingsmetoden. Därefter presenteras studiens urval och genomförande 

som sedan leder vidare till operationaliseringen där bakgrundsvariabler, beroende och 

oberoende variabeln kommer beskrivas och förklaras. Vidare kommer undersökningens 

svarsfrekvens och bortfall presenteras samt en redogörelse för hur resultatet analyseras och till 

sist en redogörelse av studiens validitet, reliabilitet och de etiska beaktanden som gjorts. 

4.1 Undersökningens metod och design 
För att kunna uppnå syftet med studien som var att undersöka om revisorer upplever att arbetet 

med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan 

förklaras utifrån byråtillhörighet, har en webbaserad enkätundersökning använts då studien 

utgår från en kvantitativ forskningsmetod. Enkätundersökningar kopplas till kvantitativa 

forskningsmetoder, som är en metod som grundar sig i siffror och statistiska material (Lind, 

2019). En enkätundersökning är en lämplig metod att tillämpa när behovet av personlig 

interaktion eller påverkan inte är nödvändigt (Denscombe, 2018). Enkätundersökning är 

därmed en lämplig metod att använda i studier där standardiserade data från identiska frågor är 

av behov och inte data från personlig interaktion. Eftersom studiens syfte är att undersöka om 

revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av 

Coronakrisen är personlig interaktion med respondenterna inte av behov. Svaren från 

enkätundersökningen ligger till grund för att senare kunna analysera och utvärdera 

respondenternas svar angående hur de upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen.  

Den framtagna enkäten gjordes i webbformat och skapades på webbenkater.se som var en 

lättorienterad hemsida att arbeta med. Det gick smidigt att utforma enkäten samt att det var 

tydligt och lätt för respondenterna att förstå hur de skulle gå till väga vid besvarandet av 

enkäten. En fördel med att utforma enkäten på ett enkelt och lättbegripligt sätt är att det minskar 

risken för eventuella fel vid besvarandet samtidigt som det underlättar vid överföringen till 

datorprogrammet SPSS. SPSS är ett datorprogram som användes vid framställningen av 
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tabeller och lämpliga tester som sedan analyserades och utvärderades. Resultaten från 

analyserna och utvärderingen användes för att testa studiens två hypoteser. Tanken var att göra 

enkäten så tydligt och lätt som möjligt för att minska risken för respondenterna att missförstå 

någon fråga, men även för det skulle gå relativt snabbt för respondenterna att besvara enkäten 

för att inte ta upp allt för mycket av deras tid. Med anledning av att respondenterna hade 

högsäsong de två veckor enkäten var öppen var det viktigt med en lättbegriplig och snabb enkät 

att genomföra. Efter rådgivning, korrigering och godkännande av vår handledare skickades 

enkäten ut till cirka 2 000 revisorer på olika revisionsbyråer i hela Sverige. 

4.2 Urval och genomförande 
Studiens syfte är att undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Utifrån syftet var det viktigt att välja ut en relevant målgrupp för 

undersökningen. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka revisorernas upplevelse kring ett 

förändrat arbete med revisionsprocessen under Coronakrisen blev den relevanta målgruppen 

för undersökningen revisorer, som arbetar med revisionsprocessen. Som nämndes i föregående 

kapitel använder studien sig av en positivistisk filosofi med ett objektivt synsätt och en deduktiv 

ansats, vilket kännetecknar den kvantitativa forskningsmetoden (Denscombe, 2018; Alvehus, 

2013). Undersökningsmetoden enkätundersökning blev därmed den valda metoden för att fånga 

revisorernas upplevelse gällande ett påverkat och förändrat arbetssätt med revisionsprocessen 

under Coronakrisen, vilket är en vanlig undersökningsmetod att använda vid kvantitativa 

uppsatser (Lind, 2019). I denna studie har därmed ett obundet slumpmässigt urval använts då 

det är en urvalsmetod som innebär att samtliga revisorer i hela Sverige har samma möjlighet att 

bli utvalda till att genomföra enkätundersökning (Denscombe, 2018).  

För att nå ut till tillräckligt med respondenter sökte vi först upp olika revisionsbyråer runt om i 

Sverige för att därefter leta upp mailadresser till revisorer på respektive revisionsbyrås hemsida. 

Utöver det fann vi även revisionsbyråer på Revisorsinspektionens hemsida där vi sedan gick in 

på respektive revisionsbyrås hemsida för att hitta revisorer och deras mejladresser. 

Mejladresserna till respektive revisor framgick inte av Revisorsinspektionens hemsida utan från 

revisionsbyråernas respektive hemsida där vi kunde hitta en hel del mejladresser. En del byråer 

hade inte publicerat samtliga revisorers mejladresser, men utifrån en snabb slutsats efter utskick 

av flera mejl konstaterades att mejladresserna allt som ofta var 

fornamn.efternamn@företag.se/com. Till sist användes hemsidan LinkedIn för att leta upp 
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revisorer på olika revisionsbyråer samt deras mejladresser, om vi inte fann mejladresserna på 

respektive revisionsbyråers hemsida. Bland annat valdes de sju största revisionsbyråerna BDO, 

PwC, EY, KPMG, Grant Thornton, Deloitte samt Mazars ut till enkätundersökningen eftersom 

vi ville ha en uppfattning hur respondenterna på de stora revisionsbyråerna upplever att arbetet 

med revisionsprocessen eventuellt påverkats och förändrats på grund av Coronakrisen. Enkäten 

skickades även ut till små revisionsbyråer för att fånga respondenternas syn på hur de upplever 

att Coronakrisen eventuellt påverkat arbetet gällande revisionsprocessen. Precis som vid 

sökningen efter stora revisionsbyråer fann vi de små revisionsbyråerna via sökning på nätet. 

Valet av att skicka ut enkäten till både stora och små revisionsbyråer gjordes för att kunna 

analysera och jämföra om det kan finnas någon skillnad i hur revisorer upplever en eventuell 

påverkan under Coronakrisen utifrån byråtillhörighet. I mejlutskicket bifogades även ett 

följebrev (se bilaga 1), innehållande en länk till enkäten. Förutom en uppmuntran i mejlet om 

att delta i enkätundersökningen fanns det även anvisningar kring hur deltagandet gick till samt 

en uppmaning att sprida mejlet vidare till revisorskollegor på revisionsbyrån. Vidarebefordring 

av mejlet var en viktig del av distributionen för att kunna erhålla så många svar som möjligt.  

4.3 Operationalisering 
För att på bästa möjliga sätt undersöka studiens syfte var den teoretiska referensramen grunden 

för framställningen av hypoteserna. Hypoteserna var utgångspunkten vid utformningen av 

frågorna till enkätundersökningen (se bilaga 2). Den framtagna enkäten innehöll tre olika 

sektioner för att göra den så enkel och lättbegriplig som möjlig. Den första sektionen innehöll 

frågor med bakgrundsinformation, den andra sektionen innehöll frågor av mer generell karaktär 

rörande hemarbete under den pågående Coronakrisen och den tredje och sista sektionen 

innehöll frågor rörande Coronakrisen och revisionsprocessen. Den tredje sektionen i 

enkätundersökningen är den sektion som undersöker Coronakrisens påverkan på 

revisionsprocessen och utifrån den teoretiska referensramen formulerades frågor gällande 

Coronakrisens påverkan på arbetet med revisionsprocessen med inspiration från tidigare 

uppsatser som använt sig av enkätundersökningar (Karlsson & Sjöberg, 2020; Johansson & 

Johansson, 2019). De tidigare enkätundersökningarna har dock inte undersökt Coronakrisen 

och revisionsprocessen men vid utformningen av vår enkät har inspiration hämtats från dessa 

arbeten som varit ett bra underlag för framtagningen av vår enkätundersökning. Uppdelningen 

i de tre stegen gjordes för att kunna göra en jämförelse och se vilket steg i revisionsprocessen 

respondenterna upplever påverkats mest av Coronakrisen. Frågorna utformades för att fånga 
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hur respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat 

på grund av Coronakrisen. För att göra enkäten så tydlig och lättförståelig som möjligt delades 

den sista delen rörande Coronakrisens påverkan på revisionsprocessen upp i 

revisionsprocessens tre steg, planeringssteget, granskningssteget och rapporteringssteget, med 

totalt 20 frågeställningar, där varje steg behandlades med en rad olika frågor (se bilaga 2). Detta 

gjordes för att respondenterna lättare skulle förstå vilket steg i revisionsprocessen frågan 

tillhörde och på så sätt minimera risken för missförstånd.   

Alla frågor i enkätens tredje sektion besvarades genom en tregradig skala där svarsalternativen 

för respondenterna var förenklats, oförändrat eller försvårats. Den tregradiga skalan med tre 

svarsalternativ valdes för att låta respondenterna tänka igenom frågorna mer än vad de troligtvis 

hade gjort vid en ja eller nej fråga (Bell et. al., 2017). Svarsalternativen ansågs lämpliga då vi 

ville fånga hur arbetet med revisionsprocessen antingen hade förenklats, varit oförändrat eller 

försvårats på grund av Coronakrisen med tanke på de restriktioner som finns. Ett val som 

gjordes var att inte blanda frågorna mellan stegen för att minimera risken att respondenterna 

inte förstod innebörden av frågan. Som nämndes ovan delades frågorna därför upp i de tre olika 

stegen som ingår i revisionsprocessen, för att det skulle bli lättare för respondenterna att förstå 

frågorna om de förstod vilken del i revisionsprocessen respektive fråga handlade om. 

Enkätfrågorna utformades utifrån den teoretiska referensramen där revisionsprocessens tre steg 

delades upp var för sig och där de mest intressanta områdena inom respektive steg valdes ut för 

studiens undersökning. Dessa frågor ingår i den beroende variabeln som är Coronakrisens 

påverkan på revisionsprocessen. Då materialet skulle analyseras i datorprogrammet SPSS blev 

svarsalternativen omkodade där förenklats=1, oförändrat=2 och försvårats=3. 

Studiens svarsalternativ utgörs av kategoriska variabler vilket leder till svårigheter att utföra 

tester. Vi har valt att dels hantera svarsalternativen kategoriskt för hypotes 1, som undersöker 

och utvärderar hur respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat 

och förändrat på grund av Coronakrisen, dels som liten skala för hypotes 2, för att se om det 

eventuellt förändrade arbetssättet kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Det begränsar dock 

möjligheten att använda andra tester som hade lämpat sig vid kvantitativa variabler. 

4.3.1 Beroende variabel 
Vid en undersökning krävs det att man kan särskilja de beroende och oberoende variablerna 

(Denscombe, 2018). Denscombe (2018) menar att en särskiljning mellan dessa variabler är 
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viktigt att ha klart för sig för att upptäcka vilken av faktorerna som är själva orsaken. Den 

beroende variabeln är den faktor som förändras vid förändringar i den oberoende variabeln, 

med andra ord beror den beroende variabeln på den oberoende (Denscombe, 2018). Då denna 

studie undersöker om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och 

förändrat på grund av Coronakrisen, är denna studies beroende variabel Coronakrisens 

påverkan på revisionsprocessen. 

De 20 frågeställningarna i enkätundersökningens tredje sektion gällande Coronakrisen var 

utformade för att fånga om respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. De olika områdena i revisionsprocessens tre 

steg är intressanta att undersöka då dessa områden bör ha påverkats av Coronakrisen. Mest 

påverkan bör ha skett i granskningssteget då detta steg är det mest omfattande samt att steget 

förutsätter att revisorn kan befinna sig ute på klientens arbetsplats för att till exempel utföra 

vissa granskningsåtgärder. 

Planeringssteget undersöktes med åtta frågor där de olika frågorna fångar hur 

informationsinsamling kring klienten har förändrats, om Coronakrisen påverkat arbetet med att 

finna klienter, hur bakgrundskontroll och relationen till klienten samt planering och 

riskbedömning av arbetet har påverkats av Coronakrisen.  

Granskningssteget undersöktes med nio frågor för att fånga hur utvärdering och tester av de 

interna kontrollerna av klienten samt hur tilliten mellan revisorn och klienten eventuellt 

påverkats av Coronakrisen. Vidare fångades också hur bedömningen av de omfattande testerna 

som behöver genomföras för arbetet samt hur inhämtning av revisionsbevis och tilliten till dessa 

eventuellt påverkats av Coronakrisen.  

Det sista steget, rapporteringssteget undersöktes med tre frågor. Detta steg är inte lika 

omfattande som de två stegen ovan och steget undersöktes därför endast med tre frågor. 

Frågorna handlar om hur upprättandet av rapporterna, tidsplanen och möjliga förseningar av 

rapporteringen påverkats av Coronakrisen. I tabell 4 nedan presenteras revisionsprocessens tre 

steg med de olika undersökningsområdena som är intressanta. 
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Tabell 4. 

Revisionsprocessens tre steg. 

Planeringssteget. 

Informationsinsamling 

• Hur har ditt arbetssätt med informationsinsamling kring klienten påverkats under pågående pandemi? 

• Hur har tillgången till insamling av relevant information påverkats under pågående pandemi? 

Klientacceptans 

• Hur har ditt arbetssätt med att finna klienter påverkats under pågående pandemi? 

• Hur har din möjlighet att genomföra en bakgrundskoll på klienten påverkats under pågående 

pandemi? 

• Hur har relationen mellan dig och klienten påverkats under pågående pandemi?  

Planering av arbetet 

• Hur har din planering av revisionsarbetet påverkats under pågående pandemi?  

• Hur har ditt arbete påverkats under pågående pandemi?  

Riskbedömning 

• Hur har din riskbedömning av klienten påverkats under pågående pandemi? 

Granskningssteget. 

Utvärdering och test av interna kontroller 

• Hur har de interna kontrollerna av klienten påverkats under pågående pandemi?  

• Hur har ditt arbetssätt med att skapa tillit till klienten påverkats under pågående pandemi? 

• Hur har din bedömning kring de olika granskningsåtgärderna påverkats under pågående pandemi? 

• Hur har din möjlighet till att utföra tester/utvärdering av interna kontroller påverkats under pågående 

pandemi?  

Inhämtning av revisionsbevis 



 

31 

 

• Hur har ditt arbetssätt vid inhämtning av revisionsbevis påverkats under pågående pandemi? 

• Hur har tilliten till revisionsbevis påverkats under pågående pandemi när du inte längre kan vara ute 

hos klienten? 

• Hur har bedömningen av väsentliga fel blivit påverkade under pågående pandemi? 

Omfattande tester 

• Hur har de omfattande testerna i granskningssteget blivit påverkade under pågående pandemi? 

• Hur har undersökningen kring företagsledningens ledning påverkats under pågående pandemi? 

Rapporteringssteget. 

Tidsplanering 

• Hur har upprättande av rapporterna påverkats under pågående pandemi?  

• Hur har din tidsplan kring revisionsarbetet påverkats under pågående pandemi?  

• Hur har rapporteringarna blivit påverkade av förseningar under pågående pandemi 

Kommentar: De tre stegens olika områden med möjliga Coronaeffekter. 

4.3.2 Oberoende variabel 
Den oberoende variabeln är en variabel som påverkar den beroende variabeln. En förändring i 

den oberoende variabeln leder till en effekt på den beroende variabeln (Denscombe, 2018). En 

oberoende variabel som leder till effekt på den beroende variabeln är användbart när en 

undersökning använder sig av en skala (Denscombe, 2018). Då vi i denna studie har använt oss 

av kategoriska variabler blir det svårt att fånga hur den oberoende variabeln leder till effekt på 

den beroende variabeln. Eftersom det handlar om kategoriska variabler blir det mer relevant att 

observera om det finns några skillnader mellan grupperna som studeras. Studiens oberoende 

variabel är byråtillhörighet och vi vill undersöka om de eventuella Coronaeffekterna revisorerna 

upplever kring arbetet med revisionsprocessen kan förklaras utifrån byråtillhörighet. 

  4.3.2.1 Byråtillhörighet 

Den oberoende variabeln byråtillhörighet mättes genom en av frågorna i enkätens första 

sektion. Respondenterna fick där ange vilken revisionsbyrå de arbetade på, om det var en av de 

sju största revisionsbyråerna eller en liten revisionsbyrå. Med stora revisionsbyråer avses de sju 

största revisionsbyråerna som finns listade i Sverige och med liten revisionsbyrå avser vi de 
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övriga revisionsbyråer som inte ingår i de sju största (Rakel, 2020). Då vi i studien vill 

undersöka om en eventuell upplevelse av påverkat och förändrat arbete med revisionsprocessen 

på grund av Coronakrisen kan förklaras utifrån byråtillhörighet var det en relevant fråga att 

ställa till respondenterna i början av enkäten.  

4.3.4 Bakgrundsvariabler 
För att få en bättre uppfattning kring vilka respondenter som besvarat enkäten inleddes enkätens 

första sektion med fyra bakgrundsfrågor. Detta för att skapa en bättre helhetsbild kring vilka 

respondenterna var gällande kön, ålder, befattning och antal år i branschen. Två av de fyra 

bakgrundsfrågorna summerades sedan i tabeller för att se hur många av respondenterna som 

var män respektive kvinnor samt vilken befattning respektive respondent hade. De två frågorna 

var relevanta för undersökningen för att se om det var någon skillnad mellan män och kvinnor 

och vilken befattning de hade. Antal år i branschen och ålder hade ingen påverkan för 

utvärderingen och testet av hypoteserna. Utöver de fyra frågorna ställdes även frågan vilken 

revisionsbyrå respektive respondent arbetade på. Då byråtillhörighet är den oberoende 

variabeln som kommer mäta hur revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen 

påverkats och förändrats på grund av Coronakrisens och om det eventuellt kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet, var denna fråga av stor relevans för studiens syfte. 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 
Enkätundersökningen skickades ut till cirka 2 000 revisorer på olika revisionsbyråer i hela 

Sverige. I mejlet uppmanades mottagaren av mejlet att besvara enkäten samt vidarebefordra 

mejlet till revisorskollegor på revisionsbyrån de arbetar på. Med tanke på att mejlet skickades 

ut till cirka 2 000 revisorer med en uppmaning att vidarebefordra mejlet vet vi inte med säkerhet 

hur många som faktiskt blivit erbjudna att delta i enkätundersökningen. Det är därmed omöjligt 

att beräkna svarsfrekvensen utifrån hur vi valde att gå till väga för att sprida enkäten vidare.  

Totalt erhölls 198 svar på webbenkäten där 162 var fullständiga. Enkätens alla frågor var 

obligatoriska och en del respondenter valde att inte besvara alla frågor, vilket innebär att det 

fanns respondenter som inte fullföljde enkäten. De 36 ofullständiga svaren plockades därmed 

bort innan vidare analys genomfördes. En anledning till att inte alla revisorer som mottagit 

mejlet besvarade enkäten kan vara för att revisionsbyråer och revisorer har högsäsong just nu 

och väldigt mycket att göra. Ett mejl med en enkätundersökning från Högskolan Kristianstad 

kan bli bortprioriterat om mottagaren har annat arbete. Dessvärre var det också en hel del mejl 
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som gick tillbaka på grund av att mottagaren hade semester, var föräldraledig, var sjuk eller att 

mejladressen inte längre var befintlig.  

4.5 Analysmetoder 
För att uppnå syftet med studien som var att undersöka om revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan 

förklaras utifrån byråtillhörighet, har den insamlade empirin från enkätundersökningen på 

webbenkater.se sammanställts och analyserats i datorprogrammet SPSS. En av de två 

hypoteserna testades med en signifikansnivå på 5%, vilket gav testet en konfidensgrad på 95% 

och den andra hypotesen utvärderades genom frekvenstabeller. Innan det var möjligt att 

analysera materialet transformerades det empiriska materialet som samlades in på 

webbenkater.se till SPSS.  

Första steget som genomfördes i SPSS var att utforma frekvenstabeller rörande den beskrivande 

statistiken kön, befattning och byråtillhörighet. Precis som nämnts i beskrivningen gällande 

bakgrundsvariabler var frekvenstabellerna av intresse för att se hur många respondenter som 

var män respektive kvinnor, hur många respondenter som var auktoriserade revisorer eller 

revisorsassistenter samt vilken byråtillhörighet respondenten hade. Nästa steg var att skapa 

tabeller över frågorna i enkäten som behandlade revisionsprocessens tre olika steg. Dessa 

sammanställdes sedan i en tabell där varje fråga fanns med samt respondenternas totala svar om 

hur de upplevde att arbetet förenklats, var oförändrat eller försvårats på grund av Coronakrisen. 

Därefter var nästa steg att undersöka hur skillnaden såg ut mellan studiens beroende och 

oberoende variabler. För att testa skillnaden mellan variabler där svarsalternativen är av 

kategorisk karaktär var ett Mann-Whitney test lämpligt. 

För att kunna besvara vår första hypotes om det finns ett förändrat arbete med 

revisionsprocessen på grund av Coronakrisen, genomfördes frekvenstabeller utan hänsyn till 

byråtillhörighet. Frekvenstabellerna skapades för att få en helhetsbild kring alla frågor och 

därefter kunna utläsa om och isåfall var respondenterna upplevde att arbetet påverkats mest 

under Coronakrisen. Frekvenstabellerna visade frekvenser på respektive fråga där det framgick 

var respondenterna ansåg att arbetet hade förenklats, varit oförändrat eller försvårats mest under 

Coronakrisen. Utifrån frekvenstabellerna kunde vi sedan uttala oss om arbetet faktiskt påverkats 

av Coronakrisen och isåfall var i revisionsprocessen det påverkats mest, samt om vi kan se 

större coronaeffekt i granskningssteget jämfört med planeringssteget och rapporteringssteget. 
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Frekvenstabellerna visar även medelvärdena för varje enskild frågeställning samt ett summerat 

medelvärde för de tre stegen. Medelvärdena analyserades dock inte eftersom det inte går att dra 

slutsatser kring enbart medelvärdena om vad som påverkats mest. Till sist genomfördes ett 

Mann-Whitney test för att besvara den andra hypotesen där vi vill undersöka om det finns någon 

skillnad i hur revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen påverkats och förändrats på 

grund av Coronakrisen utifrån byråtillhörighet.  

4.6 Reliabilitet och validitet 
Empirisk data som samlas in för en studie ska användas som information för att belysa det valda 

syftet och frågeställningen. Det är därmed av stor vikt att det insamlade datamaterialet är 

korrekt och relevant för studiens undersökning (Lind, 2019). Vidare menar Lind (2019) att det 

empiriska underlaget är lika viktigt i både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, men 

beroende på forskningsansats får det olika innebörd. I kvantitativa forskningsmetoder 

diskuteras frågor om underlagets fakta med hjälp av två begrepp, reliabilitet och validitet. Enligt 

Lind (2019) och Eliasson (2018) innebär reliabilitet att de valda måtten och indikatorerna är 

tillförlitliga för studien, med andra ord att utfallet blir detsamma vid upprepande tillfällen. För 

att testa en studies stabilitet, som är en del i reliabiliteten, kan man genomföra undersökningen 

två gånger för att försäkra sig att utfallet blir detsamma vid ett annat mättillfälle (Lind, 2019; 

Eliasson, 2018). På grund av den begränsade tiden vi hade för att genomföra studien var det 

inte möjligt att genomföra undersökningen en andra gång. Eftersom tiden inte fanns för att 

genomföra undersökningen två gånger har vi utgått från vår teoretiska referensram samt haft en 

dialog med vår handledare kring utformningen av enkätundersökningen för att på bästa möjliga 

sätt öka tillförlitligheten. 

Till skillnad från reliabilitet handlar validitet om huruvida de valda måtten och indikatorerna 

för undersökningen verkligen återspeglar det studerade fenomenet (Eliasson, 2018; Lind, 

2019). Validitet innebär även att forskarna försäkrat sig om att insamlad data inte ska innehålla 

några inmatningsfel (Denscombe, 2018). En webbaserad enkät möjliggör att insamlade data 

direkt kan överföras från enkätundersökningen till SPSS för att slippa föra över varje enskilt 

svar manuellt, vilket minskar risken för inmatningsfel vid överförandet av data från enkäten till 

analysprogrammet (Denscombe, 2018). Eftersom inmatningen av datan från webbenkater.se till 

SPSS gjordes automatiskt har vi minimerat eventuella risker som kunde lett till att svaren från 

enkätundersökningen inte blivit korrekt inmatade av oss själva i SPSS, vilket innebär att 

validiteten i studien är hög. Vidare har det studerade fenomenet, i detta fall revisionsprocessen 
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och det eventuellt påverkade och förändrade arbetssättet på grund av Coronakrisen, studerats 

på ett sätt som återspeglas genom de valda måtten och indikatorerna, i detta fall 

enkätundersökningen med frågor rörande de tre stegen i revisionsprocessen.  

Vid utformningen av enkätundersökningen har inspiration hämtats från tidigare uppsatser där 

enkätundersökningar från webbenkater.se också använts. Dessvärre finns det i dagsläget inte 

mycket befintliga uppsatser som undersöker Coronakrisen och revisionsbranschen med 

kvantitativa forskningsmetoder och enkätundersökning från webbenkater.se. Valet av att 

använda just webbenkater.se för framtagningen av vår enkät gjordes då vi blev inspirerade av 

enkätdesignen vid ett lektionstillfälle där vår lärare gick igenom tips kring hur bra uppsatser 

kunde skrivas, och vid det tillfället var det ett stressarbete med enkätundersökning från 

webbenkater.se som togs upp. Väl inne på hemsidan webbenkater.se var det en väldigt 

lättorienterad sida att arbeta med och därför valde vi att designa vår enkätundersökning på den 

hemsidan.  

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat validiteten i studien är att vi utformat frågorna till 

enkätundersökningen på egen hand och inte använt något tidigare validerat mätinstrument. 

Eftersom frågorna är utformade på egen hand finns det inget som styrker validiteten i de frågor 

som ställts i enkätundersökning. På grund av att Coronakrisen är ett så pass nytt ämne som det 

är finns det inte mycket befintlig forskning på ämnet, vilket har gjort det svårt att finna studier 

med lämpliga enkätundersökningar att utgå från för att stärka validiteten. Det fick därmed bli 

egenformulerade frågor utifrån litteraturen vi använt oss av för att försöka fånga det vi ville 

undersöka. 

4.7 Etiska beaktanden 
Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska huvudprinciper som är viktiga att beakta vid 

undersökningar relaterade till människor. De fyra principerna innebär att skydda deltagarnas 

intressen, garantera att deltagandet är frivilligt, undvika falska förespeglingar och att 

forskningen ska bedrivas med vetenskaplig integritet samt följa nationell lagstiftning 

(Denscombe, 2018). Vidare menar Denscombe (2018) att forskarna är skyldiga att försäkra sig 

om att de som deltar i undersökningen är skyddade från fysisk, psykologisk eller personlig 

skada av deltagande i studien.  
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Enkäten genomfördes helt anonym då uppsatsens syfte är att undersöka om revisorer upplever 

att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen samt 

om den eventuella påverkan kan förklaras utifrån byråtillhörighet. Då vi vill undersöka möjlig 

Coronaeffekt utifrån byråtillhörighet är det inte relevant för studien att veta vem respondenten 

av enkätundersökningen är. Frågorna i enkäten som behandlade Coronakrisen och 

revisionsprocessen innehöll inga uppgifter som skulle kunna möjliggöra identifiering av 

respondenterna. Bakgrundsfrågorna i början av enkäten, befattning, kön och byråtillhörighet 

fanns med för att kunna analysera datamaterialet i SPSS gällande hur arbetet med 

revisionsprocessen påverkats av Coronakrisen och om detta kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Enkäten var även helt frivillig och det fanns inget tvång att besvara enkäten. 

Det framgick även av mejlet att enkätundersökningen genomfördes för att ingå i en 

kandidatuppsats vid Högskolan Kristianstad och dessutom så lämnade vi ut våra 

kontaktuppgifter för att visa vilka vi är och i vilket syfte enkätundersökningen genomförs. Vi 

ansåg därmed inte att det skulle finnas någon risk för deltagarna att lida skada av att delta i 

studien. 
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5. Empirisk analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet från enkätundersökningen. Inledningsvis i detta kapitel 

presenteras den beskrivande statistiken för studiens bakgrundsvariabler, oberoende och 

beroende variabler. Därefter redovisas och analyseras frekvenstabellerna som är grunden till 

utvärderingen av studiens första hypotes. Vidare presenteras ett Mann-Whitney test som testar 

undersökningens andra hypotes och till sist presenteras en summering och diskussion kring 

hypotesprövningarnas resultat.  

5.1 Beskrivande statistik 
Enkäten skickades ut till cirka 2 000 revisorer på olika revisionsbyråer i hela Sverige, men med 

tanke på uppmaningen till vidarebefordring av mejlet kan vi inte med säkerhet uttala oss om 

hur många som faktiskt blivit erbjudan att delta i enkätundersökningen. Nedan kommer den 

beskrivande statistiken för studiens bakgrundsvariabler, beroende variabel och oberoende 

variabel att presenteras. 

5.1.1 Beskrivande statistik för bakgrundvariabler 
Enkäten påbörjades totalt av 198 respondenter där enbart 162 fullföljde enkäten. Då det krävs 

fullständiga enkätsvar för att genomföra undersökningen sorterades de ofullständiga svaren 

bort. Totala antalet respondenter som deltagit i enkätundersökningen och finns med i analysen 

blev därmed 162 personer. Av de 162 respondenterna var 111 auktoriserade revisorer och 51 

revisorsassistenter, vilket motsvarar 69% auktoriserade revisorer och 31% revisorsassistenter. 

Den markanta skillnaden i respondenternas befattning beror troligtvis på att mejlet till största 

del skickades ut till auktoriserade revisorer då dessa mejladresser var mer lättillgängliga att 

finna och därav nådde mejlet troligtvis ut till fler auktoriserade revisorer än revisorsassistenter. 

Variabeln befattning i enkäten var först uppdelad i fem kategorier som sedan delades in i två 

grupper då majoriteten av respondenterna antingen var auktoriserad revisor eller 

revisorsassistent. På grund av den låga andelen respondenter godkända revisorer, manager och 

senior valde vi att slå samman de tre befattningar till befattningen auktoriserad revisor. 

Resterande respondenter var revisorsassistenter som blev en egen variabel. I tabell 5.1 nedan 

redovisas fördelningen mellan respondenternas befattning.  
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Tabell 5.1  

Fördelning av respondenternas befattning. 

 Antal Andel 

Auktoriserad revisor 111 69% 

Revisorsassistent 51 31% 

Totalt 162 100% 

Kommentar: Andelen auktoriserade revisorer och revisorsassistenter som besvarat enkätundersökningen. 

Könsfördelningen bland respondenterna var relativt jämnt fördelad då det var 86 män och 76 

kvinnor, vilket motsvarar 53% män respektive 47% kvinnor. Hur väl återspegling det är av 

populationen är svårt att säga då det inte finns exakt statistik kring könsfördelningen mellan 

revisorer och revisorsassistenter. Det är en väldigt jämn fördelning mellan könen och varken 

män eller kvinnor dominerade svarsfrekvensen i denna enkätundersökning. I tabell 5.2 nedan 

framgår könsfördelningen mellan respondenterna. 

Tabell 5.2  

Fördelning av kön mellan respondenterna. 

 Antal Andel 

Man 86 53% 

Kvinna 76 47% 

Totalt 162 100% 

Kommentar: Andelen män och kvinnor som besvarat enkätundersökningen.  

För att kunna se om det finns någon markant skillnad mellan kön och befattning presenteras i 

tabell 5.3 nedan en korstabell. Korstabellen visar att det inte är en markant skillnad mellan de 

två grupperna och fördelningen mellan både kön och befattning är likvärdig. Vad gäller kön går 

det att se att de män som besvarat enkäten är några fler auktoriserade revisorer än 

revisorsassistenter. Skillnaden mellan de två befattningarna är dock inte så stor, vilket innebär 

att det inte finns någon markant skillnad mellan de två grupperna. Vad gäller kvinnorna som 

besvarat enkätundersökningen är det istället några fler revisorsassistenter än auktoriserade 

revisorer. Precis som för männen är skillnaden inte speciellt stor och det finns inte någon 

marknad skillnad mellan de två grupperna. Vidare skiljer det inte mycket mellan män och 
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kvinnor samt befattningen för de två grupperna sammanslagna. Det är en väldigt liten skillnad 

och det går därför inte att dra någon slutsats att den ena gruppen dominerar den andra. 

Tabell 5.3 

Korstabell mellan kön och befattning. 

Kön Auktoriserad revisor Revisorsassistent Total 

Man 63 23 86 

% inom kön  73% 27% 100% 

% inom befattning 57% 45% 53% 

Kvinna 48 28 76 

% inom kön 63% 37% 100% 

% inom befattning 43% 55% 47% 

Total 111 51 162 

% inom kön 69% 32% 100% 

% inom befattning 100% 100% 100% 

Kommentar: Korstabell som visar fördelningen mellan kön och befattning samt att det inte är en helt olik 

fördelning mellan grupperna. 

För att förstärka vårt uttalande ovan om att det inte är någon signifikant skillnad mellan kön 

och befattning presenteras i tabell 5.4 nedan ett Chi-två test. Testet är genomfört med 

signifikansnivån 5% (0,05) och om Asymp. Sig. (2-tailed), som står för p-värdet i tabellen 

nedan, är lägre än 0,05 finns det en signifikant skillnad mellan kön och befattning. Skulle 

Asymp. Sig. (2-tailed) istället vara högre än 0,05 finns det ingen signifikant skillnad mellan kön 

och befattning. I tabellen nedan är det Pearson Chi-Square som är det intressanta att titta på. I 

kolumnen Asymp. Sig. (2-tailed) framkommer det att p-värdet är 0,167, vilket är betydligt 

högre än 0,05, som är signifikansnivån. Eftersom p-värdet är högre än signifikansnivån innebär 

det att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna kön och befattning. Således 

blir slutsatsen utifrån både korstabellen och chi-två testet att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan kön och befattning. 
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Tabell 5.4  

Chi-två test mellan kön och befattning. 

 Värde Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,907 0,167   

Continuity Correction 1,468 0,226   

Likelihood Ratio 1,907 0,167   

Fisher´s Exact Test   0,179 0,113 

Linear-by-Linear 

Association 

1,895 0,169   

Number of Valid Cases 162    

Kommentar: Pearson Chi-Square är det intressanta att kolla på. 

5.1.2 Beroende variabel 
Den beroende variabeln Coronakrisens påverkan på revisionsprocessen bestod av samtliga 20 

frågor från enkätundersökningens tredje sektion som handlade om hur revisorer upplever att 

arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen och om 

arbetet antingen blivit förenklat, oförändrat eller försvårats. 

Som nämndes i den empiriska metoden undersöktes planeringssteget med åtta frågor, 

granskningssteget med nio frågor och rapporteringssteget med tre frågor. Samtliga tre steg 

undersöktes för att se om respondenterna upplever ett förändrat arbetssätt med 

revisionsprocessen på grund av Coronakrisen. I tabell 5.5 nedan presenteras en överblick över 

de tre olika stegen och hur respondenterna upplevde att arbetet förenklats, varit oförändrat eller 

försvårat under Coronakrisen. Fortsatt analys av tabellen görs nedan i avsnitt 5.2.1. 
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Tabell 5.5  

Coronakrisens påverkan på revisionsprocessens tre olika steg. 

Rev 
steg 

  Förenklats Oförändrat Försvårats Medelvärde 
enskild 
aspekt 

Medelvärde 
steget 

1 Planeringssteget     2,22 
 

Informationsinsamling av 
klienter 

12% 59% 29% 2,17 
 

  Tillgång till insamling 7% 69% 24% 2,17   

  Finna klienter 1% 68% 32% 2,31   

  Genomföra 
bakgrundskontroll 

- 89% 11% 2,11   

  Klientrelationen 3% 60% 37% 2,35   

 Revisionsplanering 6% 70% 24% 2,18  

 Arbetet påverkats 12% 50% 38% 2,26  

 Riskbedömning 1% 77% 22% 2,21  

2 Granskningssteget     2,26 

 Interna kontrollerna 2% 49% 49% 2,48  

 Tillit till klienter 1% 65% 34% 2,33  

 Bedömning av 
granskningsåtgärder 

2% 79% 19% 2,17  

 Utföra tester 1% 44% 55% 2,54  

 Inhämtning av 
revisionsbevis 

6% 64% 30% 2,25  

 Tillit till revisionsbevis 1% 79% 20% 2,19  

 Bedömning av väsentliga fel - 96% 4% 2,04  

 Omfattande testerna 2% 78% 20% 2,19  

 Undersökning kring 
företagsledningen 

1% 84% 15% 2,14  

3 Rapporteringssteget     2,11 

 Upprättandet av rapporterna 7% 88% 5% 1,98  

 Tidsplaneringen 15% 57% 28% 2,14  
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 Förseningar av rapporterna 3% 72% 25% 2,22  

Kommentar: Frekvenstabell över hur respondenterna anser att respektive steg i revisionsprocessen och de olika 

områdena påverkats av Coronakrisen.  

5.1.3 Oberoende variabler 
Studiens oberoende variabel, byråtillhörighet, används för att se hur respondenterna upplever 

att Coronakrisen har påverkat och förändrat arbetet gällande revisionsprocessen utifrån 

byråtillhörighet. Byråtillhörighet testades genom att undersöka om respondenternas svar såg 

annorlunda ut beroende på om de arbetade på en stor eller liten revisionsbyrå och om det utifrån 

byråtillhörighet gick att se någon skillnad i hur respondenterna upplever att de blivit påverkade 

av Coronakrisen i arbetet gällande revisionsprocessen. Fördelningen mellan respondenternas 

byråtillhörigheter kan utläsas i tabell 5.6 nedan där fördelningen mellan stor respektive liten 

revisionsbyrå framkommer. Av de 162 respondenterna arbetar 74 personer på en stor 

revisionsbyrå och 88 personer på en liten revisionsbyrå. Det motsvarar 46% för stor 

revisionsbyrå respektive 54% för liten revisionsbyrå, vilket är en relativt jämn fördelning 

mellan respondenterna och deras byråtillhörighet. Den jämna fördelningen mellan stor och liten 

revisionsbyrå kan bero på vår uppmaning till vidarebefordring av enkätundersökningen.  

Tabell 5.6  

Respondenternas byråtillhörighet. 

 
 Antal Andel 

Stor byrå 74 46% 

Liten byrå 88 54% 

Totalt 162 100% 

Kommentar: Statistik över hur många av respondenterna som arbetar på en stor respektive liten revisionsbyrå. 

5.2 Analys av hypoteser 
Nedan presenteras resultatet från frekvenstabellerna som skapats för att kunna utvärdera om 

respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på 

grund av Coronakrisen. Tabellerna skapades för att kunna analyseras och därefter kunna 

utvärdera hypotes 1. Avsikten var från början att testa medelvärden mot varandra men på grund 

av den begränsade skalan med svarsalternativ var det inte möjligt. Nedan kommer vi istället 

presentera kvalitativa data som finns för respektive svarsalternativ och område för att sedan 
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utvärdera hypotes 1. Vidare presenteras också resultatet för de Mann-Whitney tester som 

genomförts för hypotes 2, för att testa om arbetet med revisionsprocessen eventuellt påverkats 

och förändrats på grund av Coronakrisen, och om den effekten kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Då studiens svarsalternativ utgörs av kategoriska variabler hanterar vi det ändå 

som en skala, med begränsad varians och därför anses detta test vara mest lämpligt för denna 

studie då merparten av övriga tester som var möjliga att utföra kräver kvantitativa variabler.  

5.2.1 Utvärdering av hypotes 1 
Då svarsalternativen i enkätundersökningen i studien utgörs av kategoriska variabler var det 

svårt att finna lämpliga tester att genomföra för hypotes 1, om revisorer upplever att arbetet 

med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. På grund av 

begränsningen att inte kunna genomföra någon av de tester vi hade kunnat använda oss av om 

svarsalternativen i enkätundersökningen haft till exempel en sju-gradig likert-skala, har vi 

skapat frekvenstabeller med statistik för respektive steg i revisionsprocessen som nedan 

kommer att analyseras. Respondenterna upplever att arbetet till större del är oförändrat och inte 

blivit påverkat av Coronakrisen. Detta då 18 av de 20 frågorna erhöll en majoritet av svaret 

oförändrat, vilket i sin tur innebär att respondenterna inte upplever att arbetet med 

revisionsprocessen är påverkat av Coronakrisen. Svarsfrekvensen ligger dock högre vid ett 

försvårat arbete än ett förenklat arbete. Det innebär att även om majoriteten av respondenterna 

anser att arbete varit oförändrat på grund av Coronakrisen, är det ändå en del som anser att 

arbete försvårats snarare än förenklats. 

Utifrån frekvenstabellen i tabell 5.5 i föregående avsnitt framgår det att majoriteten av arbetet 

i planeringssteget upplevs som oförändrat av respondenterna. Det innebär att respondenterna 

inte upplever att Coronakrisen påverkat arbetet som sker i planeringssteget i betydande 

omfattning. Två av frågorna som berör klientrelation samt arbetets påverkan generellt, har en 

lite högre andel procent av försvårats jämfört med övriga frågor. Procenten är dock fortfarande 

lägre i förhållande till oförändrat, vilket innebär att arbetet även vid dessa två frågorna upplevs 

vara oförändrat av respondenterna.  

Majoriteten av respondenterna anser, precis som nämnts ovan, att arbetet är oförändrat på grund 

av Coronakrisen, vilket innebär att planeringssteget inte har påverkats i speciellt stor 

utsträckning av Coronakrisen. Det finns därmed inga svårigheter för revisorer och 
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revisorsassistenter att utföra arbetet i planeringssteget under Coronakrisen gentemot innan 

krisen.  

Vidare framgår det av frekvenstabellen i tabell 5.5 i föregående avsnitt för granskningssteget, 

att majoriteten av respondenterna även här upplever att arbetet till största del är oförändrat. 

Dock framgår det att arbetet med de interna kontrollerna anses vara likvärdigt oförändrat och 

försvårats av respondenterna då andelen procent för dessa frågor är lika på oförändrat och 

försvårats. Arbetet som handlar om utförande av testerna anses försvårats av majoriteten av 

respondenterna på grund av Coronakrisen. Det framgår genom att andelen procent är högre på 

försvårats än oförändrat, vilket tyder på att majoriteten av respondenterna upplever att arbetet 

med utförande av testerna har försvårats på grund av Coronakrisen. Resterande frågor gällande 

granskningssteget upplevs även här, precis som i planeringssteget, vara oförändrat. Det innebär 

därmed att respondenterna inte upplever att arbetet i granskningssteget blivit mer problematiskt 

och försvårats under Coronakrisen gentemot tidigare, förutom de interna kontrollerna och 

utförandet av tester. De två frågorna har ingen betydande påverkan på slutsatsen och det går 

därmed inte att dra någon slutsats att arbetet i granskningssteget blivit påverkat av 

Coronakrisen. 

Till sist går det att se i frekvenstabellen i tabell 5.5 i föregående avsnitt för rapporteringssteget, 

att respondenterna inte upplever att arbete i detta steg har blivit påverkat av Coronakrisen. 

Majoriteten av respondenterna kring de tre frågorna rörande rapporteringssteget upplever att 

arbetet är oförändrat. Det innebär att rapporteringssteget inte har blivit påverkat av 

Coronakrisen och respondenterna kan genomföra sitt arbete i detta steg precis som de gjorde 

innan krisen. Det är möjligtvis gällande tidsplaneringen en del av respondenterna upplever att 

arbete kan ha försvårats en aning, vilket tyder på att respondenterna upplever att tidsplaneringen 

kan vara svår att följa till punkt och pricka under Coronakrisen. Det är dock ingen betydande 

majoritet som upplever att tidsplaneringen i arbetet försvårats, vilket innebär att det inte går att 

dra någon slutsats att arbetet i rapporteringssteget blivit förändrat och påverkat på av 

Coronakrisen.  

I början av studien ansåg vi, utifrån tidigare forskning och befintlig litteratur, att 

revisionsprocessen som helhet bör ha påverkats av Coronakrisen men att den största påverkan 

borde finnas i granskningssteget då detta steg är det mest omfattande av de tre stegen samt att 

steget kräver att revisorn befinner sig ute hos klienten vid utförandet av vissa 
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granskningsåtgärder. Sett till tabell 5.5 i föregående avsnitt där statistiken för Coronakrisens 

påverkan på revisionsprocessen och de tre olika stegen presenteras kan det konstateras att det 

inte går att se speciellt stora olikheter mellan de tre stegen. 

Det finns inga stora skillnader mellan hur respondenterna upplever att arbetet med 

revisionsprocessens tre steg påverkats och förändrats på grund av Coronakrisen. Effekten i de 

tre stegen är likvärdig, dock med en liten skillnad på en fråga i granskningssteget rörande 

utförande av tester. Respondenterna anser att utförande av tester snarare har försvårats än varit 

oförändrat på grund av Coronakrisen. Det tyder på att det finns en lite större effekt av att arbetet 

har försvårats i granskningssteget jämfört med planeringssteget och rapporteringssteget. Med 

tanke på att det endast är ett arbetsområde som anses ha försvårats går det dock inte att dra 

någon slutsats om att arbetet som helhet i granskningssteget blivit påverkat och förändrat på 

grund av Coronakrisen.  

Vid en summering av de tre svarsalternativens procentandelar blir förenklats 83%, oförändrat 

1 397% och försvårats 521%. En förenkling av arbetet med revisionsprocessen på grund av 

Coronakrisen upplevs därmed inte ha skett enligt respondenterna. Majoriteten upplever istället 

att arbetet till största del är oförändrat, dock att vissa områden av arbetet har försvårats, vilket 

också kan ses i tabell 5.5 i föregående avsnitt på frågan som rör möjligheten till att utföra tester 

i granskningssteget. Slutsatsen och utvärderingen av hypotes 1 blir således att respondenterna 

inte upplever att det skett någon påverkan eller förändring av arbetet med revisionsprocessen 

på grund av Coronakrisen, arbetet är oförändrat. 

5.2.2 Test av hypotes 2 
För att kunna testa och se om det finns någon skillnad i hur revisorer på stora och små 

revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på 

grund av Coronakrisen används i denna studie ett Mann-Whitney test. Mann-Whitney test är 

ett vanligt test att använda sig av vid en jämförelse mellan två olika grupper. Deltagarna måste 

vara oberoende av varandra, det vill säga att en och samma deltagare inte får återfinnas i de två 

olika grupperna som ska jämföras. Som nämndes i början av kapitlet utgörs studies 

svarsalternativ av kategoriska variabler, vilket begränsar möjligheten att använda andra tester 

som hade lämpat sig vid kvantitativa variabler. Vid ett Mann-Whitney test går det att läsa av 

ett p-värdet för skillnaden mellan rangsummorna, även kallad Asymp. Sig. 2-tailed. Om p-
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värdet skulle vara mindre än 0,05, som är signifikansnivån, innebär det är skillnaden mellan 

grupperna är signifikant (Pallant, 2016). 

Precis som tidigare i denna studie har de tre olika stegen i revisionsprocessen delats upp var för 

sig i analysen för att det ska bli lättare att analysera och dra slutsatser kring hur respondenterna, 

utifrån byråtillhörighet upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och 

förändrat på grund av Coronakrisen. Vid utläsningen av samtliga tabeller nedan har Asymp. 

Sig. 2-tailed förkortats med Sig. som står för p-värdet.  

Utifrån tabell 5.7 nedan för planeringssteget framgår det att det är enbart en fråga i 

enkätundersökningen som är signifikant, vilket innebär att det finns en skillnad mellan hur 

revisorer på stora och små revisionsbyråer upplever att Coronakrisen påverkat deras arbete 

gällande just den frågan som är signifikant. I tabellen går det att utläsa att det är frågan som rör 

klientrelationen som är signifikant då p-värdet är 0,044, vilket understiger signifikansnivån som 

är 0,05. Det innebär att skillnaden mellan grupperna stor respektive liten revisionsbyrå är 

signifikant och att revisorerna på de två byråstorlekarna har olika upplevelser kring hur 

arbetsmed revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. Vid en 

signifikant skillnad är det även viktigt att titta på Mean rank för att se vad den signifikanta 

skillnaden faktiskt innebär. Utifrån Mean rank värdet går det att utläsa att värdet för frågan 

rörande klientrelation är högre för stor revisionsbyrå än för liten revisionsbyrå, vilket innebär 

att revisorer på stora revisionsbyråer upplever att arbetet med relationen till klienten har 

försvårat under Coronakrisen jämfört med vad revisorer på mindre revisionsbyråer upplever. 

Eftersom de övriga frågornas p-värde är högre än signifikansnivån 0,05, går det inte att påvisa 

att skillnaden mellan stor respektive liten revisionsbyrå är signifikant för revisionsprocessens 

första steg, planeringssteget. 

Tabell 5.7  

Mann-Whitney test för planeringssteget. 

Mann-Whitney, 
byråtillhörighet 

  Stor byrå  

Liten byrå 

Mean 
rank 

Sig. 

Rev steg 1 Informationsinsamling 
av klienter 

74 

88 

79,97 

82,79 

0,664 
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  Tillgång till insamling 74 

88 

77,55 

84,82 

0,225 

  Finna klienter 74 

88 

83,12 

80,14 

0,622 

 Genomföra 
bakgrundskontroll 

74 

88 

77,97 

84,47 

0,107 

 Klientrelationen 74 

88 

88,42 

75,68 

0,044* 

  Revisionsplanering 74 

88 

80,50 

82,34 

0,757 

 Arbetet påverkats 74 

88 

84,88 

78,66 

0,352 

  Riskbedömning 74 

88 

77,93 

84,50 

0,227 

  Totala variabeln 74 

88 

80,74 

83,07 

 0,750 

Kommentar: Statistik över planeringssteget från Mann-Whitney test. 0,044*<0,05 som är signifikansnivån, det 

finns en signifikant skillnad. 

I tabell 5.8 nedan som visar statistiken för granskningssteget går det att utläsa att det inte finns 

någon fråga där det finns en signifikant skillnad mellan stora och små revisionsbyråer. Samtliga 

p-värden är högre än signifikansnivån 0,05, vilket innebär att det inte går att påvisa någon 

signifikant skillnad mellan hur revisorer på stora och små revisionsbyråer upplever att arbetet i 

granskningssteget blivit påverkat av Coronakrisen och vi kan därmed inte uttala oss om arbetet 

i granskningssteget förenklats, varit oförändrat eller försvårats på grund av Coronakrisen utifrån 

byråtillhörighet. 

Tabell 5.8  

Mann-Whitney test för granskningssteget. 

Mann-Whitney, 
byråtillhörighet 

  Stor byrå  
Liten byrå 

Mean 
rank 

Sig. 
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Rev steg 2 Interna kontrollerna 74 

88 

77,90 

84,53 

0,305 

  Tillit till klienten 74 

88 

82,39 

80,76 

0,791 

  Bedömning av 
granskningsåtgärder 

74 

88 

81,84 

81,21 

0,903 

 Utföra tester 74 

88 

78,59 

83,95 

0,403 

 Inhämtning av 
revisionsbevis 

74 

88 

84,83 

78,70 

0,324 

  Tillit till revisionsbevis 74 

88 

76,43 

85,76 

0,074 

 Bedömning av 
väsentliga fel 

74 

88 

80,19 

82,60 

0,354 

 Omfattande testerna 74 
 
88 

79,80 

82,93 

0,557 

  Undersökning kring 
företagsledningen 

74 

88 

79,79 

82,94 

0,497 

  Totala variabeln 74 

88 

79,67 

83,99 

0,554 

Kommentar: Statistik över granskningssteget från Mann-Whitney test där samtliga frågor har ett p-värde>0,05 

som är signifikansnivån och det finns därmed ingen signifikant skillnad. 

I tabell 5.9 nedan går det att utläsa statistiken för rapporteringssteget gällande byråtillhörighet. 

Precis som i granskningssteget ovan finns det inte någon fråga som har ett p-värde som är lägre 

än 0,05, samtliga tre frågor har ett p-värde som är betydligt högre än 0,05. Det går därför inte 

att påvisa att det finns en signifikant skillnad mellan hur stora och små revisionsbyråer upplever 

att arbetet med rapporteringssteget blivit påverkat av Coronakrisen. Vi kan därför inte uttala 

oss om arbetet i rapporteringssteget förenklats, varit oförändrat eller försvårats på grund av 

Coronakrisen utifrån byråtillhörighet. 
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Tabell 5.9  

Mann-Whitney test för rapporteringssteget 

Mann-Whitney, 
byråtillhörighet 

  Stor byrå  

Liten byrå 

Mean 
rank 

Sig. 

Rev steg 3 Upprättandet av 
rapporterna 

74 

88 

78,24 

84,24 

0,156 

  Tidsplaneringen 74 

88 

82,84 

80,38 

0,708 

  Förseningar av 
rapporterna 

74 

88 

85,20 

78,39 

0,241 

 Totala variabeln 74 

88 

82,16 

80,94 

0,858 

Kommentar: Statistik över rapporteringssteget från Mann-Whitney test där samtliga frågor har ett p-värde>0,05 

som är signifikansnivån och det finns därmed ingen signifikant skillnad. 

5.3 Resultatdiskussion och sammanställning av 
hypotesprövning 
I kommande avsnitt analyseras och diskuteras inledningsvis studiens resultat och slutligen i 

tabell 5.10 sammanställs resultatet av utförd hypotesprövning. 

I frekvenstabellerna gällande enkätundersökningens 20 frågor kring respondenternas 

upplevelse av hur arbetet med revisionsprocessens blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen gjordes en sammanställning angående hur respondenterna upplevde att arbetet 

hade förenklats, varit oförändrat eller försvårats. Det framkom att majoriteten av 

respondenterna upplevde att arbete med revisionsprocessen och dess tre steg är oförändrat och 

kan ske i samma utsträckning som tidigare, trots Coronakrisen. I granskningssteget upplevde 

dock en liten majoritet att arbetet med utförande av tester upplevdes vara ha försvårats snarare 

än vara oförändrat. Det fanns en betydande skillnad mellan förenklats och försvårats där 

respondenterna snarare upplevde att arbetet försvårats än förenklats. Det går dock inte att dra 
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en slutsats att arbetet som helhet i granskningssteget har försvårats på grund av Coronakrisen 

eftersom det enbart var en av nio frågor där respondenterna upplevde att arbetet hade försvårats. 

Det har således skett en utvärdering av hypotes 1 där vi funnit ett mönster att det inte finns 

många olikheter mellan de tre stegen och att samtliga respondenter upplever att arbetet med 

revisionsprocessen är oförändrat och kan ske i samma utsträckning som tidigare, trots 

Coronakrisen. Respondenterna upplever således inte att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. I frekvenstabellerna bekräftades det att 

respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen är oförändrat på grund av 

Coronakrisen. Det bekräftades också att arbetet är lite mer påverkat och förändrat i 

granskningssteget vad gäller utvärdering av tester. Påverkan i granskningssteget är dock inte 

markant, vilket innebär att det inte går att dra slutsatsen att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat av Coronakrisen. Slutsatsen av det ovannämnda blir således att respondenterna inte 

upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen. Det innebär att vi i utvärderingen av hypotes 1 funnit att respondenterna inte 

upplever ett förändrat och påverkat arbete med revisionsprocessen på grund av Coronakrisen 

samt att det inte finns större påverkan i granskningssteget. 

Vidare gick det inte heller att påvisa att revisorers upplevelse av ett påverkat och förändrat 

arbete med revisionsprocessen på grund av Coronakrisen kunde förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Det gick inte att påvisa att det såg annorlunda ut beroende på om respondenten 

arbetade på en stor eller en liten revisionsbyrå. Mann-Whitney testet som var grunden för 

analysen om Coronakrisens påverkan på arbetet med revisionsprocessen kunde förklaras utifrån 

byråtillhörighet visade ingen statistisk säkerställd skillnad mellan hur revisorer på stora 

respektive små revisionsbyråer upplevde att arbetet hade påverkats under Coronakrisen. Det 

var enbart en fråga i planeringssteget som visade ett värde under signifikansnivån, vilket 

innebär att det inte går att dra någon generell slutsats att arbetet har blivit påverkat av 

Coronakrisen. Det går därmed inte att påvisa att det skiljer sig utifrån byråtillhörighet hur 

revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen. En förklaring till detta kan vara att revisionsbyråer, oavsett storlek, blir 

påverkade i liknande utsträckning vid utomstående faktorer som påverkar arbetet. Slutsatsen 

blir således att hypotes 2 förkastas då det inte finns något positivt samband mellan variablerna 

och det går således inte att påvisa en signifikant skillnad mellan stora och små revisionsbyråer. 
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Sammanfattningsvis har hypotes 1 utvärderas med resultatet att respondenterna inte upplever 

att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen, 

arbetet upplevs oförändrat. Hypotes 2 förkastas då det inte föreligger någon signifikant skillnad 

mellan hur revisorer på stora och små revisionsbyråer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. I tabell 5.10 nedan 

summeras resultatet av genomförd hypotesprövning. 

Tabell 5.10 

Resultat av hypoteser. 

Resultat av hypoteser       Slutsats 

H1: Det finns ett förändrat arbetssätt under Coronakrisen, mest Coronaeffekt i granskningssteget (steg 2) 

och mindre Coronaeffekt i planeringssteget och rapporteringssteget (steg 1 och 3). 

      Utvärderad. 

H2: Coronakrisen har påverkat revisionsprocessen i olika omfattning utifrån byråtillhörighet.        Förkastas. 

Kommentar: Tabell som visar att hypotes 1 är utvärderad och hypotes 2 förkastats. 
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6. Slutsats och diskussion 
Följande kapitel innehåller ett svar på studies syfte, en presentation av resultaten som analysen 

genererat samt svar på studiens frågeställning. Inledningsvis kommer en summering av studien 

och därefter vår slutsats, för att sedan övergå till att presentera studiens tänkta bidrag. Slutligen 

kommer även studiens begränsningar och förslag till framtida forskning tas upp. 

6.1 Summering av studien 
Studiens syfte var att undersöka om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen samt om effekterna kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet. Det valda ämne var av intresse att undersöka då Coronakrisen är något som 

kommit att spela stor roll för hela världen och troligtvis påverkat revisionsbranschen. Valet av 

att genomföra studien inom just revisionsbranschen grundade sig i att det är yrket vi själva vill 

arbeta inom i framtiden och det var därmed av intresse att se hur just denna bransch eventuellt 

påverkats och hanterar utomstående och oförutsedda förändringar. 

Tidigare uppsatser har inriktat sig på hur revisorer upplever att deras arbetssätt har påverkats 

och förändrats av Coronakrisen, om revisorer anser att deras oberoende förändrats under 

Coronakrisen, hur relationsbyggandet mellan revisorn och klienten påverkats av Coronakrisen 

samt vad digitaliseringen haft för inverkan på revisionsprocessen och revisorns yrkesroll 

(Gilani & Padovic, 2020; Olsson & Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). Det finns en del 

svårigheter som kan uppstå för en revisor i kristider på grund av begräsningar och restriktioner 

i samhället (Hay et al., 2021). Det kan finnas svårigheter för en revisor att fullfölja arbetet på 

samma sätt som tidigare, vilket gjorde det intressant för oss att undersöka hur Coronakrisen kan 

ha påverkat revisorns arbete med revisionsprocessen. Vårt val föll därför på att undersöka hur 

revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen, då det inte finns mycket befintlig forskning kring området. Som tidigare nämnts 

är revisionsprocessen en vägledning revisorer använder sig av för att veta hur de bör genomföra 

arbetet för att få med alla viktiga och relevanta delar i revisionen (Broberg, 2013). 

Revisionsprocessen innehåller tre olika steg med olika områden som är kopplade till varandra 

och dessa steg bör revisorn ta hänsyn till vid upprättandet av revisionen (Broberg, 2013). 

Eftersom revisionsprocessen är det centrala i en revisors arbete är det intressant att undersöka 

om och hur hela revisionsprocessen kan ha blivit påverkad av Coronakrisen. Studien undersöker 

och utvärderar om respondenterna av enkätundersökningen, i detta fall revisorer, upplever att 
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arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. 

Eftersom granskningssteget är det mest omfattade steget i revisionsprocessen är det dessutom 

intressant att undersöka om det kan finnas mer påverkan i granskningssteget jämfört med 

planeringssteget och rapporteringssteget. I studien vill vi undersöka hur Coronakrisen har 

påverkat revisorernas arbete med revisionsprocessen genom vår första hypotes som är baserad 

på studerad litteratur. Litteraturen som legat till grund för vår första hypotes från Broberg 

(2013), behandlar revisionsprocessen och dess tre steg. Det framgick i avhandlingen från 

Broberg (2013) att granskningssteget var mer omfattande än planeringssteget och 

rapporteringssteget och att merparten av revisionen utförs i granskningssteget. Det kunde 

därmed antas att granskningssteget bör ha blivit mer påverkat av Coronakrisen än 

planeringssteget och rapporteringssteget, vilket gjorde det intressant att undersöka om 

granskningssteget kunde ha blivit mer påverkat. Uppsatsens första hypotes analyserades och 

utvärderades därför för att se om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit 

påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen, samt om granskningssteget påverkats mer än 

planeringssteget och rapporteringssteget. Studiens resultat visade efter utvärderingen av vår 

första hypotes att respondenterna upplever att arbetet med revisionsprocessen till större delen 

är oförändrat på grund av Coronakrisen och att arbetet kan ske på samma sätt som tidigare. Det 

gick därmed inte att se någon större effekt i granskningssteget jämfört med planeringssteget 

och rapporteringssteget, vilket vi inte trodde. Baserat på den studerade litteraturen som tidigare 

presenterats, där det framkommer att granskningssteget är det mest omfattande steget, 

förväntade vi oss mer påverkan av ett förändrat arbete med revisionsprocessen på grund av 

Coronakrisen i granskningssteget. Resultatet stämmer således inte med vad vi trodde och 

slutsatsen blir därmed att de tre stegen i revisionsprocessen inte är påverkade av Coronakrisen 

i likvärdig omfattning, med tanke på att arbetet med revisionsprocessen upplevs som oförändrat 

enligt respondenterna.   

Det var även intressant att undersöka om Coronakrisens påverkan på revisionsprocessen också 

kunde förklaras utifrån byråtillhörighet, om revisorer på stora respektive små revisionsbyråer 

upplever att de blivit påverkade av krisen på olika sätt. Detta valde vi att inkludera i arbetet för 

att undersöka om byråtillhörighet kan vara en faktor till hur revisorer på olika byråstorlekar 

upplever att arbetet blivit påverkat av utomstående faktorer som är svåra att förutse. Det var av 

intresse att se om revisorer på stora revisionsbyråer upplever Coronakrisens påverkan på 

revisionsprocessen annorlunda än vad revisorer på små revisionsbyråer gjorde. 

Byråtillhörigheten testades genom en framtagen hypotes baserad på studerad litteratur. 
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Lindstedt och Strandberg (2017) samt Friberg & Gertsson (2015) menar att revisionsbyråer 

generellt varit olika beträffande en del aspekter, där byråstorleken är en av dem. Vidare menar 

de även att det kan vara orsaken till att revisorer agerar på olika sätt beroende på vilka 

förutsättningar och resurser olika revisionsbyråer tillhandahåller. Eftersom tidigare litteratur 

diskuterade kring hur revisorer agerar beroende på vilken byrå de arbetade på, var det istället 

av intresse att undersöka om upplevelsen av förändrat arbetet med revisionsprocessen på grund 

av Coronakrisen såg annorlunda ut beroende på vilken revisionsbyrå revisorn arbetade på. 

Tidigare litteratur har även tagit upp att byråer har olika förutsättningar beroende på storlek och 

resurser som finns att tillgå, vilket innebär att det kan antas att stora revisionsbyråer med mer 

kapital har fler resurser att använda sig av än vad små revisionsbyråer vid kriser som denna. 

Uppsatsens andra hypotes testades och analyserades därmed för att se om det fanns skillnad i 

hur revisorer på de olika byråstorlekar upplevde att Coronakrisen påverkat och förändrat deras 

arbete med revisionsprocessen. Utifrån analysen visade studiens resultat att det inte fanns någon 

skillnad i hur revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplevde att Coronakrisen 

påverkat arbetet med revisionsprocessen. Det innebär därmed att det inte finns någon skillnad 

i byråtillhörighet, mellan hur revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplever att 

Coronakrisen påverkat arbetet med revisionsprocessen. 

6.2 Slutsats 
Studiens syfte var som tidigare nämnts att undersöka om revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen samt om effekterna 

kan förklaras utifrån byråtillhörighet. För att undersöka studiens syfte användes en kvantitativ 

forskningsmetod för att fånga huruvida revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen 

blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen eller inte. Valet att använda en 

kvantitativ forskningsmetod grundades i att tidigare uppsatser kring området Coronakrisen och 

revisionsbranschen främst använt sig av en kvalitativ forskningsmetod. I denna uppsats ville vi 

genom ett annat perspektiv fånga hur och om revisorer upplever att arbete med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. Utifrån tidigare 

litteratur och befintlig forskning utformades två hypoteser i denna uppsats för att testa och 

utvärdera revisorernas upplevelse kring ett eventuellt påverkat och förändrat arbete gällande 

revisionsprocessen under Coronakrisen. För att fånga revisorernas tankar kring hur arbetet kan 

ha förändrats under Coronakrisen användes en enkätundersökning som underlag till analys av 

uppsatsens två hypoteser.  
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Studiens slutsats utifrån de två hypoteserna som testats och utvärderats är att arbetet med 

revisionsprocessen kan genomföras på samma sätt som innan Coronakrisen. Det går därmed 

inte att se någon större påverkan i hur respondenterna upplever att arbetet har försvårats eller 

förenklats på grund av Coronakrisen. Det innebär att arbetet för revisorer gällande 

revisionsprocessen i stor utsträckning kan utföras på samma sätt som innan Coronakrisen. 

Vidare gick det inte heller att påvisa någon skillnad i hur revisorer på stora respektive små 

revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på 

grund av Coronakrisen. 

Tidigare uppsatser med kvalitativa forskningsmetoder har undersökt hur revisorer upplever att 

deras arbetssätt påverkats och förändrats av Coronakrisen, om revisorns oberoende och 

relationsbyggande mellan revisor och klient påverkats av Coronakrisen samt vilken inverkan 

digitaliseringen haft på revisionsprocessen (Gilani & Padovic, 2020; Olsson & Strömland, 

2020; Sobel & Edman, 2020). Slutsatserna från de tidigare uppsatserna skiljer sig därmed från 

slutsatsen i denna uppsats. Tidigare uppsatser menar att revisorns arbete har förändrats och 

påverkats under Coronakrisen och att en omställning till ett mer digitalt arbete var påtänkt redan 

innan Coronakrisen bröt ut, vilket påskyndade processen till mer digitalt arbete. Resultatet i 

denna studie visar att det inte går att se ett förändrat och påverkat arbete gällande 

revisionsprocessen under Coronakrisen. Det fanns ett område i granskningssteget där en lite 

större andel av respondenterna ansåg att arbetet blivit mer försvårat än oförändrat under 

Coronakrisen. Skillnaden bland respondenterna som ansåg att arbetet blivit försvårat snarare än 

oförändrat utgör en så pass liten del av totala andelen svar att det inte går att dra slutsatsen att 

arbetet blivit förändrat och påverkat på grund av Coronakrisen, varken i planeringssteget, 

granskningssteget eller rapporteringssteget. Majoriteten av revisorerna som besvarade 

enkätundersökningen ansåg därmed inte att arbetet blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen i betydande omfattning att det skulle påverka genomförandet av deras arbete.  

Resultatet i vår studie, som nämns ovan, visar att revisorer inte upplever att arbetet blivit 

förändrat och påverkat på grund av Coronakrisen, medan de tidigare uppsatserna visar att 

revisorerna upplever att arbetet har förändrats. En anledning till skillnaden kan bero på att 

uppsatserna haft olika fokusområden. De tidigare uppsatserna har främst inriktat sig på 

digitaliseringen kring revisorers arbetet medan vi i vår uppsats inriktat oss på 

revisionsprocessen. Utöver de olika fokusområdena har uppsatserna använt olika 

forskningsmetoder, där denna uppsats använt en kvanitativ forskningsmetod och de tidigare 
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uppsatserna en kvalitativ forskningsmetod. Eftersom de två forskningsmetoderna har olika 

undersökningsmetoder och tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material kan det vara 

en anledning till att åsikterna och upplevelserna av respondenternas svar i undersökningarna 

skiljer sig åt. Denna kvantitativa undersökning med en webbaserad enkätundersökning når ut 

till fler respondenter än vad de tidigare uppsatserna gjort som använt en kvalitativ 

forskningsmetod med intervjuer. Vid en intervju blir det fokus på den enskilda individens tankar 

och upplevleser medan en enkätundersökning når ut till ett större antal respondenter, vilket kan 

vara en anledning till att uppsatsernas slutsatser skiljer sig åt. Det går därmed inte att se någon 

större likhet mellan resultatet och slutsatserna från denna uppsats och de tidigare uppsatserna. 

6.3 Studiens bidrag  
Nedan följer en presentation kring de teoretiska, praktiska och samhälleliga bidrag studien har 

genererat. 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning i form av kandidatuppsatser som finns på området Coronakrisen och 

revisionsbranschen har använt sig av kvalitativa forskningsmetoder (Gilani & Padovic, 2020; 

Olsson & Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020).  I de kandidatuppsatserna har författarna 

fokuserat på hur revisorer anser att deras arbetssätt och fokusområden har påverkats och 

förändrats på grund av Coronakrisen, huruvida revisorer anser att deras oberoende har 

förändrats under Coronakrisen, hur relationsbyggandet mellan revisor och klient har påverkats 

av Coronakrisen samt vad digitaliseringen haft för inverkan på revisionsprocessen och revisorns 

yrkesroll (Gilani & Padovic, 2020; Olsson & Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). Till 

skillnad från de tidigare kandidatuppsatserna fokuserar vår studie på hur revisorer upplever att 

arbetet med revisionsprocessen påverkats och förändrats på grund av Coronakrisen samt att en 

kvantitativ forskningsmetod har använts. Vår studie bidrar med en ny infallsvinkel där vi istället 

fokuserar på om revisorer upplever att arbetet med revisionsprocessen påverkats och förändrats 

på grund av Coronakrisen samt om det eventuellt förändrade arbetet kan förklaras utifrån 

byråtillhörighet.  

Det finns i dagsläget brist på forskning kring Coronakrisen, revisionsbranschen samt 

revisionsprocessen. Studien ger därmed ett teoretiskt bidrag med insyn i hur revisorer upplever 

att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. 

Resultatet i studien bidrar även till forskning och teori kring hur revisorer på stora respektive 



 

57 

 

små revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat 

på grund av Coronakrisen. Studien visar att revisorer inte upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen samt att det inte 

finns någon skillnad i hur revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplever att arbetet 

med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat under Coronakrisen. Det går därmed inte 

att påvisa någon skillnad i hur revisorer på stora och små revisionsbyråer upplever ett förändrat 

arbete med revisionsprocessen på grund av Coronakrisen, det upplevs likvärdigt av revisorer 

på stora respektive små revisionsbyråer. Resultatet bidrar därmed till ökad förståelse om att 

revisorer på stora respektive små revisionsbyråer upplever en förändring i arbetet med 

revisionsprocessen på grund av utomstående faktorer på likvärdiga sätt. 

6.3.2 Praktiskt bidrag 
Med tanke på att Coronakrisen har funnits i lite mer än ett år och att det fortfarande är ett relativt 

nytt ämne för all världens befolkning och företag finns det begränsat med forskning kring 

Coronakrisen inom revisionsbranschen samt revisionsprocessen. Resultatet i vår studie bidrar 

således praktiskt med att tillhandahålla information för revisorer gällande hur revisorer 

upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit förändrat och påverkat av utomstående 

faktorer, så som Coronakrisen. Resultatet i studien visar att arbetet med revisionsprocessen inte 

upplevs som påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. Studiens resultat är användbart 

för revisorer i hela Sverige att ta till sig då de revisorer som besvarat enkätundersökningen 

upplever att arbetet med revisionsprocessen kan ske på samma sätt som innan Coronakrisen. 

Revisorerna upplever inte att en global kris påverkar arbetet, vilket är bra för revisorer att ha 

med sig till eventuella, framtida kriser då de inte behöver känna oro eller vara bekymrade över 

att arbetet inte kan utföras på samma sätt som tidigare. Revisionsbranschen är en bransch som 

kommer kunna fungera som vanligt, trots påverkan från yttre faktorer som kriser av olika slag. 

Tack vare det stora steget framåt som skett och fortfarande sker med digitaliseringen kan arbetet 

dessutom ske hemifrån i den mån som behövs, vilket också är en faktor till att arbetet inte 

påverkas i betydande omfattning av kriser, så som Coronakrisen.  

Ytterligare ett praktiskt bidrag som studien bidrar med är att upplysa revisorer om att det inte 

finns någon skillnad i hur revisorer på stora och små revisionsbyråer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av Coronakrisen. Revisorer som 

arbetar på stor respektive liten revisionsbyrå upplever inte att arbetet med revisionsprocessen 

blivit påverkat av Coronakrisen i speciellt stor omfattning, revisorer på stora revisionsbyråer 
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upplever således inte en större påverkan på arbetet med revisionsprocessen än vad revisorer på 

mindre revisionsbyråer gör, och vice versa. Det innebär i sin tur att arbetet fungerar på samma 

sätt som tidigare, oavsett om en revisor arbetar med en eller 20 kollegor,  trots yttre faktorer 

som kan försvåra arbetet, som i detta fall Coronakrisen. 

6.3.3 Samhälleliga bidrag 
Vår studie bidrar med kunskap om att respondenterna av vår enkätundersökning, det vill säga 

revisorer runt om i hela Sverige, inte upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat 

och förändrat på grund av Coronakrisen, men att den lilla upplevelse av försvårat arbetet som 

går att se syns i granskningssteget. Det är dock ingen betydande effekt och respondenterna 

upplever således att arbetet med revisionsprocessen är oförändrat i samtliga tre steg. Studien 

bidrar dessutom med kunskapen att stora och små revisionsbyråer har liknande upplevelser av 

hur Coronakrisen har påverkat arbetet i revisionsprocessen och det går inte att påvisa en 

signifikant skillnad mellan de två byråstorlekarna. Det som kan tas med från det samhälleliga 

bidraget är att det inte finns någon skillnad mellan hur revisorer på stora och små 

revisionsbyråer upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av 

Coronakrisen. Det kan vara bra att känna till oavsett om man arbetar som revisor eller inte på 

grund av att upplevelsen av ett påverkat och förändrat arbete på grund av Coronakrisen kan 

upplevas likadant inom andra branscher, där det ännu inte finns mycket forskning på ämnet.  

6.3.4 Begräsningar 
I början av studien var avsikten att testa de olika variablerna utifrån olika tester för att se om 

det gick att se några samband eller olikheter mellan variablerna. På grund av ett smärre 

missförstånd begränsades dock möjligheten till tester då svarsalternativen i 

enkätundersökningen blev en likert-skala med tre kategoriska svarsalternativ istället för en fem- 

eller sju-gradig likert-skala med kvantitativa variabler som hade krävts för att kunna testa 

variablerna. Begränsningen i likert-skalan ledde till att vi fick tänka om då vi inte kunde mäta 

och testa hypoteserna på det sätt som var tänkt från början. Lyckligtvis löste det sig genom att 

vi genomförde en utvärdering av hypotes 1 och ett test av hypotes 2, vilket innebär att vi trots 

allt kunde analysera svaren och komma fram till slutsatser. 

Ytterligare en begränsning i studien har varit möjligheten till att finna relevanta och användbara 

vetenskapliga artiklar till arbete. Som tidigare nämnts är Coronakrisen fortfarande ett relativt 

nytt och outforskat ämne och forskningen på området är bristfällig. Detta har lett till att vi varit 
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begränsade i sökningen på vetenskapliga artiklar kring ämnet och därmed fått använda oss av 

en del övriga internetkällor.  

6.4 Förslag till framtida forskning 
Det kan konstateras att analysen visade att revisorerna som besvarat enkätundersökningen inte 

upplever att arbetet med revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat på grund av 

Coronakrisen, arbetet upplevs således som oförändrat gentemot innan Coronakrisen. I 

granskningssteget märks en liten effekt av försvårat arbete vad gäller möjligheten till att utföra 

tester och utvärdering av interna kontroller. Med bättre förutsättningar och mer tid kan en 

framtida forskning genomföra en grundligare undersökning kring hur påverkade de olika stegen 

faktiskt blir av utomstående faktorer som kan påverka arbetet. Undersökningen hade till 

exempel kunnat innefatta en mer djupgående kontroll kring hur revisorernas arbete med alla 

områdena i de tre olika stegen såg ut innan Coronakrisen, för att sedan kontrollera hur arbetet 

gällande samma områden såg ut under Coronakrisen. Därefter blir det då lättare att göra en 

jämförelse kring vad som faktiskt blivit förändrat under Coronakrisen och vad som kanske 

fungerar likadant som innan. Ett annat alternativ för att kunna utveckla den framtagna 

enkätundersökningen och kunna genomföra ytterligare analyser är att ha en sju gradig likert-

skala för att kunna utföra andra tester där möjliga utfall kunde visat en starkare påverkan och 

förändring på de tre stegen i revisionsprocessen. 

Tidigare studier har använt sig av kvalitativa forskningsmetoder där undersökningarna i de 

uppsatserna inriktat sig på hur revisorer upplever att deras arbetssätt och fokusområde har 

påverkats och förändrats av Coronakrisen. Det har även forskats i hur revisorer anser att deras 

oberoende och relationsbyggande mellan revisor och klient har påverkats av Coronakrisen och 

om digitaliseringen haft någon inverkan på revisorns yrkesroll (Gilani & Padovic, 2020; Olsson 

& Strömland, 2020; Sobel & Edman, 2020). 

I denna studie har vi valt att fokusera på helheten gällande revisionsprocessen och dess tre steg 

och hur hela processen blivit påverkad av Coronakrisen, och även undersöka detta kvantitativt. 

I framtida studier hade det varit av intresse att fokusera mer ingående på bara ett av stegen, till 

exempel granskningssteget, för att få en mer ingående inblick i hur just det steget blivit 

påverkat. Det hade på så sätt kunnat ge en mer grundlig förståelse för hur just granskningssteget 

och dess områden påverkats av Coronakrisen. Granskningssteget hade varit intressant att 
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undersöka då det som tidigare nämnts är det steg där majoriteten av arbetet genomförs för att 

sedan kunna framställa de slutliga rapporterna revisorn ska sammanställa. 

Tidigare studier har undersökt hur revisorer och deras arbetssätt blivit påverkade av 

Coronakrisen och resultatet i denna studie bekräftar att arbetet med revisionsprocessen inte 

upplevs speciellt påverkat under Coronakrisen. Med tanke på tidigare studier och resultatet i 

denna studie går det att konstatera att revisionsprocessen inte påverkas i så stor omfattning av 

utomstående faktorer, i detta fall en global kris. Då det inte finns oändligt mycket forskning 

kring Coronakrisens påverkan på revisionsprocessen och en revisors arbete på grund av att 

Coronakrisen är relativt ny, vill vi slutligen föreslå att i framtida studier vidareutveckla 

forskningen kring revisionsprocessen och hur Coronakrisen på andra sätt kan påverka arbetet 

för en revisor, men även att undersöka andra utomstående faktorer som kan påverka revisorns 

arbete. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Rubrik: Här kommer vår enkät för vidarebefordring till samtliga medarbetare inom 

revision. 
Hej! Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning och revision på Kristianstad Högskola. Vi är nu inne på vår sista termin och 

skriver vårt examensarbete och skulle behöva hjälp med att skicka ut enkäter för att kunna 

genomföra vår studie. Vi hade varit väldigt tacksamma om du skulle vilja besvara enkäten 

samt vidarebefordra detta mail till de anställda på ditt kontor som arbetar med revision 

(Radera detta stycke och vidarebefordra texten nedan).  

Rubrik: Djupt tacksam för er hjälp!   

Hej! Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats inom revisionsområdet vid Högskolan 

Kristianstad. Syftet med studien är att undersöka om revisorer upplever att arbetet med 

revisionsprocessen blivit påverkat och förändrat av Coronakrisen samt om effekterna kan 

förklaras utifrån byråtillhörighet. Vår målgrupp är revisorer i alla olika befattningar. Vi skulle 

vara tacksamma om ni hade kunnat avvara cirka 5 minuter för att besvara våra frågor.   

För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk:  

https://www.webbenkater.com/s/2c21b76  

  

Vi skulle uppskatta om du vill uppmuntra dina kollegor att svara på enkäten för att underlätta 

för vår studie. Alla svar behandlas självklart anonymt och enskilda personer kommer inte vara 

identifierbara. Har ni några funderingar eller synpunkter, skicka gärna ett mejl till oss. Stort 

tack på förhand för din medverkan och för att du och din revisionsbyrå bidrar med hög 

svarsfrekvens i vår studie.  

  

Med vänliga hälsningar 

Josefin Dahl och Anna Lindell  

Högskolan Kristianstad 

  

Kontaktuppgifter: 

Josefin Dahl - josefin.dahl0089@stud.hkr.se 

Anna Lindell - anna.lindell0418@stud.hkr.se 
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