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Syfte  Syftet med vårt examensarbete är att försöka identifiera och 

analysera hur revisorer definierar revisionskvalité och hur de 

förvissar sig om att de genomför revision med hög kvalité 

 

Metod  För att nå fram till ett resultat har en abduktiv ansats med en 

kvantitativ metod använts för denna explorativa studie 

 

Teoretiskt perspektiv Studien utgår ifrån befintlig teori och vetenskapliga studier 

men även resultatet av våra pilotintervjuer som använts för 

att urskilja faktorer som kan förklara vårt syfte. Teorier som 

använts är professionsteori, institutionell teori och 

byråkulturell teori 

 

Empiri Det empiriska materialet grundar sig på en 

enkätundersökning som vänder sig till Sveriges revisorer i 

FARs medlemsregister. Det empiriska materialet har 

analyserats av statistiska tester 

 

Resultat  Analysen påvisade att de faktorer som har den största 

positiva påverkan på revisionskvalité är expertis tillsammans 

med revisorns kompetens 
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Title  Audit quality – A study based on the auditors’ perspective 
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Purpose  The purpose of this thesis is to identify and analyze how 

auditors define audit quality and how they are ascertain that 

they perform audit with high quality 

 

Methodology  In order to reach a result, an abductive approach with a 

quantitative method have been used in this exploratory study 

 

Theoretical perspective The study is based on existing theories and scientific studies, 

but also the results of our pilot interviews are used to identify 

factors that may explain our purpose. Theories that have 

been used are professional theory, institutional theory and 

agency cultural theory 

 

Empirical foundation The empirical material is based on a questionnaire addressed 

to the Swedish auditors in FARs membership list. The 

empirical data have been analyzed by statistical tests. 

 

Conclusion  The analysis showed that the factors that are having the 

greatest positive impact on audit quality are expertise 

together with the auditor's proficiency 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämne vi valt att undersöka. Vidare 

presenteras problemdiskussionen följt av studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Revision är att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om företags årsredovisning, bokföring och förvaltning (DeAngelo 1980; FAR 

förlag 2006; Carrington 2010).  

 

Det ställs särskilda krav på hur ett företags resultat och ställning ska redovisas, speciellt 

i de företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat. Denna information som företagen 

redovisar måste vara pålitlig för företagets olika intressenter. Det är många som har 

intresse av att revision upprättas, inte bara företagets ägare, utan också banker, 

kreditinstitut, leverantörer, staten, kommunen, anställda, kunder, styrelsen och Vd:n 

(FAR förlag 2006). Revisorns roll är att kvalitetssäkra denna information och ge ökad 

trovärdighet åt företagets finansiella information (FAR förlag 2006; Abdel-Meguid, 

Elder & Fernando 2010; JURI 2012). Revisorn har många olika roller, de lämnar inte 

bara en revisionsberättelse utan kan även agera som rådgivare. Det är dock viktigt att 

revisorns opartiskhet och självständighet inte äventyras genom rådgivningen (FAR 

förlag 2006). 

 

Efter finanskrisen 2008 har revisorernas arbete och roll granskats allt mer, detta har lett 

till en diskussion huruvida revisorernas arbete upprätthåller god revisionskvalité 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010; FAR 2011; Humphrey, Kausar, Loft & 

Woods 2011; JURI 2012).  

 

Det har genom åren gjorts ett antal försök att identifiera vad som är revisionskvalité. 

Inget av dessa försök har dock resulterat i en global identifikation och acceptans. Det 

finns många aspekter på vad som är revisionskvalité och ämnet är komplext (Harrison, 

Kilgore & Radich 2011; IAASB 2011). Slår man upp ordet kvalitet i 

Nationalencyklopedin betyder det god egenskap (NE 2012). Gul, Lynn & Tsuis (2002) 
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definition av revisionskvalité är revisorns förmåga att upptäcka och eliminera fel och 

manipulationer i redovisat resultat. Överenskommelsen om vad som är god kvalitet är 

dock väldigt problematisk. Det finns många olika aspekter, ämnet är okontroversiellt 

(Cassel 2005).  

 

Revisionskvalité kan vara ett koncept som teoretiskt sträcker sig från mycket låg till hög 

revisionskvalité. Revisionsfel inträffar på den lägre delen av revisionskvalité. 

Revisionsfel kan uppstå i två fall: när god redovisningssed inte tillämpas av revisorn 

och när en revisor utfärdar en modifierad eller oren revisionsberättelse. I båda fallen är 

reviderade finansiella rapporter potentiellt vilseledande för användarna (Francis 2004). 

 

IFAC (2011a) menar att vad som anses vara revisionskvalité varierar beroende på 

vilken roll man har till revisonen och utifrån dess perspektiv. Till exempel för en 

investerare kan faktorer som hur revisorn rapporterar, vilket rykte revisorn har och vilka 

förväntningar investerarna har på revisionen vara avgörande, medans för en ledamot 

inom revisorsnämnden kan faktorer som revisorns kommunikation, bedömningen av 

revisorn och revisionsprocessens kvalitet vara mer relevanta faktorer för god 

revisionskvalité. Variationerna i intressenternas aspekter om vad som anses var 

revisionskvalité tyder på att ingen enskild faktor bör ha ett dominerat inflytande på 

revisionskvalité (Ibid.). 

 

Det finns tre grundläggande aspekter som påverkar revisionskvalité: ”input”, ”output” 

och sammanhängande faktorer. Dessa aspekter påverkar inte revisionskvalitén en och en 

utan tillsammans. Det finns många ”inputs” till revisionskvalitén så som 

revisionsstandarder och revisionsprocessen, en annan viktig ”input” är revisorns 

personliga egenskaper såsom skicklighet, erfarenhet, etiska värderingar och tankesätt. 

”Outputs” är också en viktig aspekt då det ofta är denna som bedöms av intressenterna. 

”Outputs” till revisionskvalité kan vara revisionsberättelsen och kommunikationen 

mellan revisorerna. Till exempel kan revisionsberättelsen komma att ha en positiv 

påverkan på revisionskvalitén om den tydligt förmedlar revisionens resultat. Den tredje 

aspekten av revisionskvalité är sammanhängande faktorer som kan vara olika 

styrningsfaktorer som lagar och reglering. Dessa skapar ett ramverk som hjälper 

revisorerna att effektivisera sitt arbete och hjälper tillsynsmyndigheterna att övervaka 

kvalitén på revisionen (IFAC 2011a). 
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1.2 Problemdiskussion  

Efter den omfattande finanskrisen år 2008 har EU granskat revisorns roll. Detta på 

grund av den kritik som riktades mot de revisorer som inte slog larm i de banker som en 

efter en gick omkull under finanskrisen. Detta har utvecklats till en debatt om vilka 

åtgärder man ska vidta för att återupprätta trovärdigheten och återfå förtroendet för 

revisorer och revisionsbyråerna. På grund av denna debatt har bland annat EU-

kommissionen kommit fram med åtgärder som i sin tur ska leda till högre 

revisionskvalité. En av de faktorer EU diskuterar är storleken på revisionsbyrån, hur de 

ska minska de fyra stora revisionsbyråerna, PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMGs 

dominans och vad EU kan göra för att hjälpa de mindre revisionsbyråerna att få de 

större uppdragen. Storleken är tillsammans med arvode och rykte de faktorer som anses 

ha den största påverkan på revisionskvalité (Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 

2010; FAR 2011; Humphrey et al. 2011; JURI 2012). EU vill genom regleringen 

framförallt tydliggöra revisorns roll och förstärka dennes objektivitet, opartiskhet och 

självständighet, samt förbättra tillsynen över revisorer för att garantera att tillsynen är 

helt oberoende från revisionsbranschen. De vill även införa en tvingande byrårotation 

och förbjuda icke revisionsrelaterade tjänster (Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 

2010; FAR 2011; Humphrey et al. 2011; JURI 2012). 

 

De förslag som utifrån EUs grönbok har varit de mest omdiskuterade är tvingande 

byrårotation och förbud av icke-revisionsrelaterade tjänster. Det finns de (Jackson, 

Moldrich & Roebuck 2008; Humphrey et al. 2011) som är starkt kritiska både mot EU, 

på grund av att de anser att EU saknar referenser och inte ser till konsekvenserna av sina 

beslut, och mot EUs förlag, då de menar att det inte finns några som helst bevis att 

tvingande byrårotation och förbud av icke-revisionsrelaterade tjänster leder till bättre 

revisionskvalité och att det stärker revisorns objektivitet, utan att det bara kommer leda 

till högre kostnader för kunden. 

 

Lagstiftare och standardsättare menar att för att säkra att god revisionskvalité 

upprätthålls och att revisorerna utför sitt arbete i enlighet med de professionella normer, 

lagstiftning, förordningar och överensstämmer med policyn för kvalitetskontroll måste 

revisionsbyråerna genomgå regelbundna kontroller (EU 2006; FAR 2010; IFAC 

2011b). Vilken metod revisorer använder vid upprättandet av revision kan variera 
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mellan en strukturerad granskningsmetod, revisorns professionella bedömningar och en 

kombination av de båda. Vilken metod revisorn bör använda sig av för att uppnå god 

revisionskvalité diskuteras och beror på det specifika fallet (Carpenter, Dirsmith & 

Gupta 1994; Francis 1994; Reinstein, Schroeder & Schwartz 1994). 

 

Vilka faktorer som påverkar revisionskvalité är många. DeAngelo (1981) skriver att 

reglerarna och de små revisionsbyråerna menar att storleken inte har någon betydelse på 

revisionskvalité. Medans DeAngelo själv anser att storleken har en stor betydelse 

(Ibid.). Vid val av revisionsbyrå är det många som automatiskt väljer de fyra stora 

revisionsbyråerna. Detta menar Choi, Kim, Kim och Zang (2007) beror på att de har ett 

starkt varumärke som inger en förväntan. De stora revisionsbyråerna är mycket 

övervakade och har många ögon på sig, både från allmänheten, media och reglerarna. 

Detta medför en press på revisorerna att hålla en god standard. På grund av ett starkt 

varumärke kan revisionsbyråerna ta ut ett högre arvode för arbetet. Francis (2004) 

menar att ett högre revisionsarvode medför en högre revisionskvalité, antingen genom 

mer ansträngning från revisorerna eller genom större expertis från revisorn. 

 

Det finns sammantaget många som har en uppfattning om vad som är revisionskvalité 

beroende på vilken relation man har till revision. Inom revision finns det en tydlig 

struktur med lagar, regler och standarder som en revisor och revisionsbyrå måste följa i 

sin revision. Inom ramen för dessa lagar, regler och standarder är det sedan upp till 

revisorn och dennes professionella bedömningar att genomföra revisionen. När det görs 

studier och forskning inom revision diskuteras faktorer som arvode, rykte och storlek. 

Problemet med dessa faktorer är att det är bedömningar gjorda av omgivningen och inte 

utav revisorerna själva. Revisorerna påverkar dessa faktorer genom att till exempel göra 

ett bra jobb som i sin tur skapar ett gott rykte, men frågan är hur revisorernas egentliga 

syn är på revisionskvalité och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög 

kvalité? 
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1.3 Problemformulering 

Hur definierar revisorer revisionskvalité? Vilka specifika faktorer, uppfattas av 

revisorer påverka revisionskvalité? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att försöka identifiera och analysera hur revisorer 

definierar revisionskvalité och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög 

kvalité. 
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Kapitel 1 - Inledning 
I det första kapitlet presenteras bakgrunden till det ämne vi valt att undersöka. Vidare 

presenteras problemdiskussionen följt av studiens problemformulering och syfte. 

Kapitel 2 – Vetenskaplig metod 
I det andra kapitlet presenteras de vetenskapliga metoder som vi valt att använda och 

den teoretiska referensramen som framläggs i kapitel tre. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet presenteras den befintliga teorin och vetenskapliga studier men även 

resultatet av våra pilotintervjuer som vi sedan byggt vår enkätundersökning på. Även 

våra egna antaganden utifrån teorin presenteras. 

Kapitel 4 – Empirisk studie 
I det fjärde kapitlet presenteras de metodval som den empiriska undersökningen bygger 

på, så som datainsamlingsmetod, urvalsunderlag och enkätens utformning. 

 

Kapitel 5 – Empirisk analys 
I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet som samlats in genom 

enkätundersökningen. Det empiriska materialet analyseras och de statistiska testerna 

redogörs. 

… 

… 

1.5 Disposition 

 

 

Kapitel 6 - Slutsats 
I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras undersökningens slutsats och våra  

egna reflektioner. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga metoder som vi valt att använda och den 

teoretiska referensramen som framläggs i kapitel tre. 

 

Det råder olika uppfattningar om vad som är revisionskvalité och det finns många olika 

perspektiv. Vårt syfte är att försöka belysa revisionskvalité utifrån revisorernas 

perspektiv genom att identifiera och analysera hur revisorer definierar revisionskvalité 

och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög kvalité. 

 

På denna grund har vi därför valt att genomföra en kvantitativ undersökning för att få en 

mer övergripande beskrivning om revisorernas subjektiva uppfattning. Genom detta får 

vi mer jämförbara svar och kan vända oss till fler revisorer. En kvantitativ undersökning 

ger oss även möjligheten att kunna generalisera vårt resultat (Patel & Davidson 2003). 

Vid en kvalitativ undersökning får man enligt Bryman (2002) och Saunders, Lewis & 

Thornhill (2007) en mer djupare kunskap, vilket vi har valt att inte eftersträva i detta 

arbete då det finns faktorer och perspektiv som vi vill testa. Vi har valt att genomföra en 

enkätundersökning vilket lämpar sig bra i en kvantitativ undersökning (Jacobsen 2002).  

 

Vi har även valt att genomföra två stycken pilotintervjuer för att prova våra frågor och 

få en första inblick i revisorernas uppfattning om revisionskvalité (Patel & Davidson 

2003). Vi kommer vända oss till två stycken revisionsbyråer, en mindre och en av de 

fyra stora revisionsbyråerna. Detta för att fånga upp eventuella skillnader i svaren 

beroende på storleken på byråerna.  

 

Vid val av teoretisk ansats finns alternativen deduktiv ansats, som innebär att man 

utvecklar en teori och testar hypoteser, eller induktiv ansats, som innebär att man samlar 

data och utvecklar en teori som ett resultat av sin undersökning (Saunders et al. 2007). 

För att utveckla en teoretisk referensram har vi utgått från befintlig teori och 

vetenskapliga studier men vi har även utgått från resultatet av våra pilotintervjuer som 

vi sedan byggt vår enkätundersökning på. Därav har vi använt oss av en abduktiv 

ansats, vilket är en kombination av deduktiv och induktiv ansats, som innebär att vi 

kommer utveckla antaganden för att utforma en undersökning för att testa antagandena 
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men även att den bestyrks genom nya iakttagelser (Patel & Davidson 2003; Alvesson & 

Sköldberg 2008).  

 

Studien har ett explorativt syfte eftersom vi eftersträvar att söka kunskap, att söka nya 

insikter, att ställa frågor och att bedöma fenomen i ett nytt ljus (Jacobsen 2002; 

Saunders et al. 2007). Genom att beskriva och analysera revisorers uppfattning om 

revisionskvalité vill vi utforska vilka faktorer som kan förklara revisionskvalité utifrån 

revisorernas perspektiv.  

 

Den teoretiska referensramen inleds med en grundläggande beskrivning av 

revisorsprofessionen och hur revisorer arbetar för att prestera ett bra och korrekt arbete. 

För att revisorernas arbete ska uppnå god revisionskvalité måste de följa de lagar och 

standarder som utformas av lagstiftare och standardsättare. Det är dessa som utgör 

grunden för revisorernas arbete och därför blir deras innehåll och formuleringar en 

viktig del i referensramen. Vid finanskrisen 2008 uppstod det en diskussion inom EU 

om revisorernas arbete och vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå god 

revisionskvalité. EU har till följd av dessa diskussioner lagt fram ett förslag på åtgärder 

som ska leda till högre revisionskvalité. Det finns dock de som är kritiska mot EUs 

förslag som menar att EU inte är tillräckligt insatta i revisorsprofessionen för att 

lagstifta (jmf t.ex. Humphrey et al. 2011). De aspekter som lyfts fram i diskussionerna 

och i förslaget torde dock ändå kunna vara viktiga i ett försök att beskriva och analysera 

revisorers uppfattning om hög revisionskvalité. Därför utgör de en del i studiens 

referensram. För att få en närmare inblick på vad som påverkar revisionskvalité 

inkluderas utöver arvode, rykte och storlek även faktorer som är mer direkt kopplade till 

revisorernas arbete och bedömning, så som struktur, omdöme och oberoende. Dessa 

faktorer härleds ur material från professionen och lagstiftaren samt ur vetenskapliga 

studier om revisionskvalité.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den befintliga teorin och vetenskapliga studier men även 

resultatet av våra pilotintervjuer som vi sedan byggt vår enkätundersökning på. Även 

våra egna antaganden utifrån teorin presenteras.  

 

3.1 Inledning 

Vad betyder det att vara professionell? Ett enkelt svar kan vara att se den professionella 

som en person som är medlem i ett yrke och är licensierad att praktisera som sådan 

(Grey 1998). Professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig 

forskning. Samhällsvetare menar att den viktigaste funktionen i samhället skapar 

professionerna tillsammans. De utgör de viktigaste innovationerna inom teknik, hälsa, 

organisation, ekonomi och vetenskap. Professioner har en relativt hög utbildning som 

byggs på vetenskaplig kunskap och om man demonstrerar skicklighet i att tillämpa 

denna kunskap leder det till hög inkomst och status i samhället. Detta kan dock variera 

mellan de olika professionerna (Brante 1988). Brante menar att (2005, s. 28): 

 

Professioner kan uppstå och vidareutvecklas utifrån enskilda initiativ och 

partnerskap men också skapas och formeras utifrån vanligen stat, kommun eller 

landsting genom att passas in i en större byråkrati. Organisatoriskt sett kan, men 

behöver inte profession utgöra en organisation för sig. 

 

Att utöva en profession handlar dock inte bara om kunskap utan även om att lära sig att 

ta an rollen som professionell. Innehavet av kunskap och att visa ett lämpligt beteende 

är de viktigaste elementen i författningen professionalism (Grey 1998). 

 

Professioner har fått stor akademisk uppmärksamhet och spelar en central roll i 

ekonomin. Ett av problemen är dock det sätt som individer är skapade in i professioner, 

det vill säga, att när man kommer in i en profession blir man formad utifrån den 

arbetsplats man är på. Det finns förvånansvärt lite forskning angående beteendet av 

revisorsprofessionen i jämförelse med andra professioner. Det finns många anledningar 

till varför det har varit så. En av orsakerna är att professioner inom medicin och juridik 

har en längre historia och har en högre status. De senaste åren har dock en ökning av 

forskning skett och intresset för redovisning tilltagit, vilket delvis beror på det ökade 
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behovet av redovisning då dagens företag förlorar på att inte använda sig av revision. En 

annan anledning är att forskare inte har haft tillräcklig tillgång till material på grund av 

den hårda konkurrensen mellan revisionsbyråerna och att revisorer ser sekretess som ett 

kraftfullt konkurrensvapen (Anderson-Gough et al. 2002). 

 

Anderson-Goughs et al. (2002) studie pekar på att revisorer visar stor omsorg att 

prestera ett bra arbete, att utföra det på ett korrekt sätt och att det görs av de rätta 

personerna som ser ut på rätt sätt, det vill säga som bär de rätta kläderna. Revisorerna 

ägnar mycket uppmärksamhet till frågor om uppförande och utseende för att öka 

professionsstatusen. Revisorer som går ett träningsprogram får lära sig konventioner 

som hur man ska uppföra sig, tala, presentera och klä sig. Detta sker efter kundens krav 

och visar att klientens åsikt är en viktig faktor (ibid.). Att jobba på de stora 

revisionsbyråerna är kopplade till föreställningar om lämpligt professionellt beteende 

och det är viktigt att man har ett visst beteende för att passa in i deras kultur. Kunder 

förväntar sig att äldre revisorer ska utföra deras revision eftersom de har ett större 

förtroende för dem, men de yngre får då kompensera sin avsaknad av erfarenhet och 

kunskap med ett lämpligt uppträdande (Grey 1998). Om man jämför med de klassiska 

yrkena som till exempel medicin, där man måste ha en stor kunskap om kroppen, är 

kunskapsnivån inom revision nästan irrelevant, utan de personliga egenskaperna och ett 

lämpligt beteende är de mest avgörande faktorerna. Detta är ett sätt för företagen att 

konkurrera och det skapar även professionalism (Grey 1998; Anderson-Gough et al. 

2002).  

 

3.2 Lagstiftare och standardsättare 

3.2.1 EU 

För att säkerställa en konsekvent hög revisionskvalité vill EU (2006) att alla 

medlemsstater ska implementera ISA. Idag är det många av medlemsstaterna som har 

sin egen version av ISA men EU (2006) vill att medlemsstaterna ska implementera ISA 

helt som Sverige gjorde år 2011. Genom att följa denna standard menar EU (2006) att 

revisorer kommer uppnå god revisionskvalité och uppnå en professionell etik som 

innefattar allmännyttig funktion, integritet, objektivitet och professionell kompetens. 

Syftet är att stärka och harmonisera kvalitén och även förstärka förtroendet för 
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revisorer. EU (2006) menar även för att säkra att god revisionskvalité uppnås ska 

revisionsbyråer genomgå regelbundna kontroller genomförda av objektiva 

tillsynsmyndigheter, detta för att kvalitetssäkra systemet. God revisionskvalité kommer 

i sin tur även att leda till väl fungerande marknader genom en ökning av integritet och 

effektivitet av finansiella rapporter (Ibid.). 

 

3.2.2 FAR 

FAR (2010) menar att definitionen av revisionskvalité inte är identifierad och att den 

inte heller bör definieras, eftersom de anser att revisionskvalité varierar utifrån de olika 

intressenternas perspektiv.  De menar dock att genom att revisorer följer de ramverk 

som är uppsatta skall god revisionskvalité uppnås och genom kvalitetskontroller 

försäkra sig om att kvalitén upprätthålls (Ibid.).  

 

FAR (2010) menar även att tack vare införandet av ISA har revisionskvalitén höjts, men 

samtidigt menar Dan Brännström, generalsekreterare för FAR att (Brännström 2012): 

 

På samma sätt som den goda redovisningsseden ryms i olika kategorier utifrån 

företagens storlek borde det finnas varianter på den goda revisionsseden. Hittills 

har mantrat varit att ”an audit is an audit” och att all revision ska utföras enligt 

ISA. Men i takt med att redovisningen ”går isär” borde revisionen göra detsamma, 

särskilt som förväntningarna är så olika på revisionen i börsbolaget jämfört med 

revisionen i det lilla företaget. Visst, ISA är principbaserat och kan därför 

tillämpas på ett klokt och anpassat sätt också i det lilla företaget. Men om det är 

effektivare att jobba utifrån en särskild revisionsstandard för mindre företag, anser 

jag att vi måste ta fram en sådan, och det kan fortfarande kallas revision. 

 

3.2.3 ICAEW 

ICAEW har ett forum där inte bara representanter för deras egen organisation är med 

och påverkar utan även revisorer, investerare, företag och tillsynsmyndigheter. På detta 

vis kan alla olika perspektiv fångas. Detta forums diskussioner har resulterat i fyra 

politiska förslag för att öka insynen i revision. Syftet är att säkerställa att 

revisionskvalitén upprätthålls (ICAEW 2012a). ICAEWs definition av revisionskvalité 

är att revisorn levererar sin lämpliga professionella uppfattning som stödjs av bevis och 

objektiva bedömningar. För att göra detta möjligt behövs det tydliga fastställda 
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förväntningar på vad revisorer behöver göra för att stödja sin lämpliga professionella 

uppfattning på en individuell finansiell rapport (ICAEW 2012b).  

 

3.2.4 IFAC 

För att revisionskvalité ska förbli en verklig prioritet menar IFAC (2007) att 

revisionsbyråerna måste skapa och upprätthålla en positiv kultur som konstant förstärks. 

Detta eftersom det är en viktig drivkraft, som skapar en miljö där hög revisionskvalité i 

alla delar av revisionsprocessen värderas, investeras i och belönas. Kvalité i 

revisionsbyråernas strategier upptäcks främst genom tillräcklig dokumentation av 

kvalité som huvudmål, formellt dokumentera kvalité i byråns verksamhetmanual, 

inkludera kvalité i organisationsdokumentet och involvera erfarna och kunniga ledare 

vars viktigaste roll är riskhantering och/eller kvalitetskontroller. IFAC (2007) menar 

även att det professionella ledarskapet måste vara en prioritet för revisionsbyråerna, 

vikten av revisionspraxis och revisorernas objektivitet, oberoende, professionella 

skepticism och att de har ett ansvar till allmänheten genom att utföra arbetet med 

revisionskvalité (Ibid.). 

 

För att säkerställa revisionskvalitén menar IFAC (2011b) att kontroller och 

övervakningen är den viktigaste faktorn. Man vill genom dessa kontroller försäkra sig 

om att när revisorerna utför sitt arbete är det i enlighet med de professionella normer, 

lagstiftning, förordningar och överensstämmer med policyn för kvalitetskontroll. De 

menar att dessa skyddsåtgärder bland annat motverkar att revisorn mister sin 

objektivitet och förtrogenhet. IFAC (2011b) menar även att om revisorn förbereder en 

tillräcklig och lämplig revisionsdokumentation i tid så bidrar det till ökad 

revisionskvalité (Ibid.). 

 

3.3 Grönboken 

Efter den omfattande finanskrisen år 2008 har EU granskat revisorns roll. Detta på 

grund av den kritik som riktades mot de revisorer som inte slog larm i de banker som en 

efter en gick omkull under finanskrisen. För att återupprätta trovärdigheten och återfå 

förtroendet för revisorer och revisionsbyråerna medförde detta att EU upprättade en 
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grönbok som innehåller förslag på regleringar inom revision och för revisionsbyråerna 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010; FAR 2011; JURI 2012). 

 

EU vill genom regleringen framförallt tydliggöra revisorns roll och förstärka dennes 

objektivitet, opartiskhet och självständighet, även förbättra tillsynen över revisorer för 

att garantera att tillsynen är helt oberoende från revisionsbranschen. Enligt grönbokens 

förslag vill EU att revisorn skall utses av en tillsynsmyndighet som även bestämmer 

revisorns arvode. För att revisorn och revisionsbyrån ska förbli objektiv i sin granskning 

vill EU införa en tvingande byrårotation efter sex till tolv år beroende på om revisorn 

upprättat revisionen ensam eller haft den gemensam. Efter rotationen måste det dröja 

minst fyra år innan revisionsbyrån kan bli aktuell att anlitas igen (Revisorsnämnden 

2010; Sveriges riksdag 2010; FAR 2011; JURI 2012). Dock råder det delade meningar 

om införandet av rotation leder till ökad revisionskvalité, då revisorerna inte blir lika 

insatta i företaget. Det blir även mer kostsamt och ger en negativ effekt för investerarna 

(JURI 2012). 

 

På grund av den dominans som de fyra stora revisionsbyråerna innehar kan det medföra 

en stor risk i det finansiella systemet om någon av dessa byråer skulle gå omkull 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010; JURI 2012). Francis (2011) menar 

även att de fyra revisionsbyråernas dominans leder till bristande konkurrens som i sin 

tur leder till sämre revisionskvalité (Ibid.). Därför vill EU-kommissionen införa ett så 

kallad revisionskonsortium vilket de stora företagen måste revideras av. Detta 

revisionskonsortium måste inkludera minst en revisionsbyrå som inte ingår i de fyra 

stora. På grund av denna dominans vill de även försöka ändra den attityd som menar att 

de fyra stora revisionsbyråerna är mer avsedda att revidera de noterade företagen 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010). EU vill införa ett förbud mot att 

revisionsbyråer erbjuder icke revisionsrelaterade tjänster till sina klienter, framförallt 

rådgivning (Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010, FAR 2011; JURI 2012). 

Många anser att det och ena sidan är bra att minska revisorernas tjänster men och andra 

sidan tycker de att EU-kommissionen går för långt när de vill förbjuda all icke 

revisionsrelaterade tjänster vilket kan ha en negativ effekt för de stora företaget och kan 

leda till minskad kvalité (JURI 2012). 
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EU vill även möjliggöra jobb över gränserna genom att alla medlemsstater använder sig 

av standarden ISA samt ett EU-pass för revisorer och revisionsbyråer 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010; FAR 2011; JURI 2012). Vid 

granskningen av revisorerna har EU kommit fram till att en ökad kommunikation både 

internt och externt är en av de avgörande faktorerna för att öka revisionskvalitén (JURI 

2012). 

 

Det finns dock de som är kritiska mot EU som menar att trots EUs engagemang så 

saknar de referenser och ser inte till konsekvenserna av sina beslut. De anser att 

grönboken är en konsekvens av den finansiella krisen men att det även finns en stark 

politisk koppling i och med att EU antagit en mer distanserad hållning från 

revisionsbranschen än tidigare. Humphrey et al. (2011) påpekar att om revisorerna 

innan finanskrisen inträffade hade utfört de funktioner som formellt krävs av dem skulle 

finanskrisen ändå inträffat. Därför ställer de sig frågan om vad detta egentligen säger 

om revisorernas roll? EU efterstävar en högre revisionskvalité genom att göra 

revisionsprocesser mer standardiserade men kritikerna menar att det får en negativ 

effekt som istället sänker kvalitén (Ibid.).  

 

Många av förslagen i grönboken har sin utgångpunkt i antagandet att både 

revisionskvalitén och den professionella bedömningen minskar i brist på 

självständighet. Därför antas att revisorns oberoende kan stärkas genom bland annat 

obligatorisk rotation och förbjuda icke revisionsrelaterade tjänster som skapar så kallade 

rena revisionsbyråer. Kritikerna anser att EU misslyckas med att relatera den 

eftersträvade självständigheten i revisorernas arbete, både när det gäller kvantitet och 

förmågan att åtgärda felaktigheter under den gångna finanskrisen och även att påvisa 

hur det skulle påverka marknaden som är idag. Kritikerna menar även att de inte kan se 

hur revisorernas självständighet skulle ge ett direkt resultat i revisorernas förmåga att 

upptäcka felaktigheter (Humphrey et al. 2011).  

 

Humphrey et al. (2011) anser att lagstiftare borde analysera revisorernas arbete för att få 

en djupare kunskap om revisionens reglering, professionella bedömning och 

revisionskvalité innan de stiftar eller förändrar lagar. De menar även att de som 

utformar regleringar borde utsättas för samma granskning som reglerarna utför på 

revisorerna. Vid införandet av ISA ställer kritikerna sig frågande mot vad som kommer 
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göra en individuell revisionsbyrås strategi distinkt och vad det är som kommer göra att 

den ena revisionsbyrån uppnår högre revisionskvalité än den andra? (Ibid.). 

 

FAR (2012a) menar att de förslag som EU lanserat inte innehåller någon förnyelse av 

revisorns roll som motsvarar lagstiftares, tillsynsmyndigheters och marknaders 

förväntningar (Ibid.). FARs generalsekreterare Dan Brännström (FAR 2012b) menar att 

det inte finns några konkreta bevis som visar på att ett införande av till exempel 

byrårotation och ett förbud av icke revisionsrelaterade tjänster skulle stärka revisionen 

eller höja revisionskvalitén. Utan det enda som är säkert är att det kommer bli dyrare för 

revisionsbyråernas kunder (Ibid.).  

 

3.4 Faktorer som påverkar revisionskvalité  

Aspekterna om vilka faktorer som påverkar kvalitén är många men det finns ingen 

enskild faktor som påverkar kvalitén mer, utan det är en kombination utav många 

faktorer. Harrison et al. (2011) jämför synsättet på revisionskvalité med inköpet av en 

produkt. Beroende på vem som ska inhandla produkten så söker man olika funktioner 

och eftersträvar olika resultat med produkten. Detsamma är det med revisionskvalitén. 

Beroende på vem som ska ha nytta av revisionen och vad man eftersträvar för resultat så 

påverkar olika faktorer (Ibid.). 

 

Det är enligt DeAngelo (1981) viktigt att revisionsbyråerna håller en jämn nivå på deras 

revision, både över tid och för varje kund. Skulle revisionskvalitén variera kraftigt 

måste kunderna omvärdera revisionskvalitén varje gång de ska anlita revisionsbyråernas 

tjänster. Eftersom kvalitetsutvärdering är kostsamt, kommer konsumenterna 

kompensera revisorerna, som genom att upprätthålla en jämn kvalitetsnivå undviker 

dyra kvalitetsutvärderingskostnader för företaget. Revisorerna har incitament att 

revidera på en jämn kvalitetsnivå eftersom de på detta vis kan ta ut ett högre 

revisionsarvode (Ibid.).  

 

En nödvändighet för god kvalité är öppenhet, för att ge intresserade parter värdesättande 

information om hur revisonen bör ha utförts avslöjar man vilka standarder som 

revisorerna har använt sig av (Cassel 2005). 
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Harrison et al. (2011) menar att det finns två tillvägagångssätt för att mäta 

revisionskvalité, en direkt och en indirekt strategi. Den direkta metoden utgår från 

DeAngelos (1981) definition av hur revisionskvalité uppstår. Först måste alla 

felaktigheter upptäckas, vilket beror på revisorns tekniska förmåga och för det andra 

måste dessa felaktigheter rapporteras, vilket beror på revisorns oberoende av sina 

kunder (DeAngelo 1981; Wooten 2003; Niemi 2004; Francis 2011). Francis (2011) 

menar även att revisionen bara kan bli så bra som kvalitén på de bevis som genereras av 

revisionstestförfarandet tillåter. Den indirekta metoden kan delas upp i två delar, först 

faktorer som storleken på revisionsbyrån och revisorns branscherfarenhet, det andra är 

beteende, hur revisorn beter sig och bedömer de egenskaper som är kopplade till 

revisionskvalité (Harrison et al. 2011).  

 

3.4.1 Arvode 

Arvoden till revisorer kan enligt Barragato, Hoitash & Markelevich (2007) påverka 

revisionens kvalitet på två sätt: stora arvoden till revisorerna kan öka den ansträngning 

som utövats av revisorerna och därmed öka revisionens kvalitet. Alternativt betalas 

stora arvoden till revisorerna, i synnerhet de som är relaterade till icke-

revisionsrelaterade tjänster, detta gör revisorerna mer ekonomiskt beroende av sina 

kunder (Ibid). Ett högre revisionsarvode medför en högre revisionskvalité, antingen 

genom mer ansträngning från revisorerna eller genom större expertis från revisorn 

(Francis 2004). 

 

Wootens (2003) resultat pekar på att de fyra stora revisionsbyråerna får högre 

revisionsarvoden än mindre revisionsbyråer. De försök som gjorts för att påvisa att det 

högre revisionsarvodet beror på högre kvalité har dock misslyckats (Ibid.). Höga 

revisionsarvoden kan resultera i att revisorn hamnar under press från kunden vilket kan 

leda till underpresterade rapporteringar och därmed leda till sämre revisionskvalité 

(Choi, Kim & Zang 2010). 

 

Det finns en risk att revisorn i första hand ser sin kund som en inkomstkälla vilket kan 

leda till att revisorns ekonomiska oberoende ifrågasätts. Problemet som uppstår är en 

kombination av prissättning och huruvida revisorn måste behålla sin kund för att uppnå 

lönsamhet. Vid ekonomiskt beroende kan revisorn i rädsla för att mista framtida 
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revisionsarvoden undvika att rapportera alla felaktigheter i redovisningen. Om 

lönsamheten inte är tillräckligt stor i en revisionsbyrå kan detta åtgärdas genom 

nedskärningar på mängden revisionsarbete vilket påverkar revisorns förmåga att 

upptäcka felaktigheter vilket i sin tur kan leda till sämre revisionskvalité (Wooten 2003; 

Beck & Wu 2006). 

 

3.4.2 Rykte 

Överlag fokuseras det på två huvudsakliga principer som motiverar revisorerna att 

prestera revisionskvalité och skapa rykte. Det ena är att om revisorerna inte presterar 

god kvalité på sin revision står de som juridiskt ansvariga, detta är ett incitament för att 

prestera god kvalité. Det andra är att revisorerna har ett incitament att skapa ett gott 

rykte genom att leverera god kvalité för att undvika att underprestera, då deras klienter 

värdesätter god kvalité (Skinner & Srinivasan 2010). Varje revisors rykte uppdateras i 

enlighet med resultatet av dennes revision (Chen, Whinston & Xu 2008). 

 

DeAngelo (i Wooten 2003) menar att på grund av att de större revisionsbyråerna har ett 

rykte som står på spel och att de har mer resurser till sitt förfogande, kan de attrahera 

mer kompetenta medarbetare och på så vis presterar bättre revisionskvalité. Andra som 

anser att det inte finns någon skillnad i revisionskvalité mellan revisionsbyråerna menar 

att detta påstående endast uppkommit på grund av att de fyra stora revisionsbyråerna är 

så pass kända och har byggt upp ett rykte att de ger bra revisionskvalité (Ibid.). 

 

3.4.3 Storlek 

Frågan som då uppkommer är, varför eller varför inte, det finns en efterfrågan på olika 

revisionskvaliteter givet att vilken revisor som helst kan genomföra en revision. Med 

andra ord, varför väljer vissa företaget frivilligt att betala mer för högre kvalité när det 

finns revisionsbyråer med mycket lägre priser? (Francis 2004). 

 

Undersökningar (Lennox 1999; Francis 2004) visar att företag med högre övervakning 

anlitar mer sannolikt någon av de fyra stora revisionsbyråerna. Ett annat resonemang är 

att företag med större osäkerhet har ett incitament att kommunicera sin verkliga kvalité 

genom att anställa en mer trovärdig revisor med hög kvalité. En motpart är att större 
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revisionsbyråer egentligen inte är bättre, de har bara mer resurser att bekämpa lagar och 

regleringar (Ibid.). 

 

Reglerarna och små revisionsbyråer hävdar att storleken på revisionsbyrån inte har 

någon effekt på revisionskvalitén och borde därför vara irrelevant i valet av 

revisionsbyrå. Stora revisionsbyråer kritiseras på grund av deras storlek, både av 

reglerarna och av mindre företag inom revisionsbranschen. Påståendet bakom denna 

kritik är att den professionella standarden skapar homogenitet mellan de olika 

revisionsbyråerna vilket innebär att revisionskvalitén är oberoende av storleken på 

revisionsbyråerna. DeAngelo (1981) hävdar motsatsen, att revisionens kvalité inte är 

oberoende av revisionsbyråns storlek (Ibid.). I Harrisons et al. (2011) studie visar 

resultatet att storleken på revisionsbyrån var den viktigaste faktorn som påverkade 

revisionskvalitén, eftersom större revisionsbyråer är mer kompetenta och självständiga. 

Även i Krishnan & Schauers (2001) studie indikerar resultatet att det finns en positiv 

association mellan revisionsbyråns storlek och revisionskvalitén. Francis (2011) menar 

också att storleken har en stor betydelse och att de fyra stora revisionsbyråerna är mer 

exakta vid utformandet av revisionsberättelsen än de mindre revisionsbyråerna. Överlag 

tillhandahåller de fyra stora revisionsbyråer högre kvalité än mindre revisionsbyråer 

utan ett större varumärke. Detta leder även till att större revisionsbyråer kan ta ut ett 

större revisionsarvode (Choi, Kim, Kim & Zang 2007). Krishnan & Schauer (2001) 

studie visar att mindre revisionsbyråer bör stärka sina kvalitetskontroller på sina 

revisioner för att förbättra efterlevnaden. 

 

Den allmänna uppfattningen är att revisionskvalitén är enhetlig över de fyra stora 

byråernas kontor, men studier visar att revisionen på de stora kontoren inom de fyra 

stora uppnår högre revisionskvalité. Detta för att de stora kontoren har tillgång till mer 

expertis och har revisorer med mer erfarenhet av revision av offentliga företag och kan 

därför upptäcka felaktigheter. Detta innebär att de mindre kontorer inom de fyra stora 

revisionsbyråerna har mindre erfarenhet och är mindre skickliga på att upptäcka 

felaktigheter (Francis & Yu 2009). 

 

Ett problem som uppkommer när man diskuterar storleken på revisionsbyråerna är att 

när EU frågade de mindre och de medelstora revisionsbyråerna om de kan revidera de 

riktigt stora företagen var svaret nej för de hade varken kompetensen eller medarbetarna 
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för att klara det. De mindre revisionsbyråerna menar att de skulle behöva hjälp från 

lagstiftningen genom att först få de större uppdragen för att i sin tur kunna attrahera 

medarbetare som arbetar på de fyra storas revisionsbyråer medans de fyra stora menar 

att de har byggt upp sina byråer till där de är idag och att de har investerat i sina 

anställda vilket innebär att de inte vill mista dem till de mindre revisionsbyråerna bara 

för att de inte kan åta sig de större uppdragen (JURI 2012). 

 

Som en följd av påståendet att revisionskvalité är kopplat till de större revisionsbyråerna 

ifrågasätter Niemi (2004) om det inte borde visa sig på marknaden, det vill säga om det 

är så att de större revisionsbyråerna uppnår högre kvalité borde det inte då bara finnas 

stora revisionsbyråer på marknaden? Då borde de mindre byråerna antingen gå i 

konkurrs eller sammanslås för att överleva? (Ibid). 

 

3.4.4 Struktur vs. Omdöme 

Studier påvisar att revisionsbyråer med en stark granskningsmetod och som 

upprätthåller ett kvalitetskontrollsystem löper större möjligheter att upptäcka 

felaktigheter i revisionen och därmed uppnå högre revisionskvalité. Malone & Roberts 

(i Wooten 2003) menar att revisorer som använder sig av kvalitetskontrollsystem är 

mindre villiga att använda sig av olämpliga beteenden som att felaktigt underteckna 

revisionssteg som inte har utförts och därmed uppnå högre revisionskvalité (Ibid.). 

 

Starka granskningsmetoder och kvalitetskontroller kan anses vara ett slags ”struktur”. 

En definition av struktur kan vara ett systematiskt tillvägagångssätt, där revisorn i en 

logisk, föreskriven ordning följer en viss struktur och metod vid beslutstagande och 

upprättandet av revision (Cushing & Loebbecke 1986; Francis 1994; Brown et al. 2001; 

Öhman 2004). Tron är att genom att anta en mer strukturerad granskningsmetod 

förbättras revisionskvalitén genom att man minskar risken för revisionsfel (Francis 

1994). Strukturerade revisionsbyråer är mer konsekventa i sitt utförande av revision 

(Brown et al. 2001). Struktur handlar om legitimitet och kontroll, men det är 

nödvändigtvis inte enhetligt med bättre eller effektivare revision (Power 2003; Öhman 

2004). Nackdelarna med strukturen är att den anses hindra kreativt tänkande, speciellt 

då revisorerna bygger upp en stor tilltro till de olika strukturerna och metoderna de 

följer snarare än till sina egna professionella bedömningar (Francis 1994; Reinstein et 
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al. 1996; Brown et al. 2001). Det kan även leda till stelhet i avvikande revisionsmiljöer, 

överarbetning av låga riskkunder och ökade krav på ingrepp från ledningen. Fördelar 

med en stark granskningsstruktur inkluderar bättre kvalitetskontroller av 

revisionsarbetet, personalutbildning, kommunikation mellan revisorer och 

kostnadseffektivitet (Bamber, Snowball & Tubbs 1989). De kan även leda till ökad 

konkurrens, större reglering av revisionsyrket, ökad granskning av tvister och ökad 

användning av datorer som leder till ökad komplexitet av företagsklimatet (Carpenter et 

al. 1994). Studier indikerar att nackdelarna slår ut dess fördelar då revisorerna 

osjälvständigt följer strukturen och metoderna, vilket gör att de misslyckas i sina 

bedömningar (Reinstein et al. 1996).  

 

Ostrukturerade byråer använder sig av mindre strukturerade tillvägagångssätt, betonar 

revisorns erfarenhet, tillåter revisorns professionella bedömning och accepterar i 

likartade fall mer variation i revisorernas granskning och revisionsrapporter (Reinstein 

et al. 1996; Öhman 2004). Revisionsbyråer med ostrukturerade metoder tenderar att 

vara mer omfattande i de faktorer som används för att göra riskbedömningar. (Power 

2003). En nackdel med revisorer som granskar efter sin professionella bedömning är att 

bedömningen ibland kan strida mot normgivningen (Reinstein et al. 1996). 

 

Studier (Carpenter et al. 1994; Reinstein et al. 1996) pekar på att strukturerade revisorer 

blir inskränkta i sin struktur och metod och att de inte uppmärksammar andra alternativ 

som skulle passa bättre i de specifika situationer som uppstår när man genomför 

revisionen. Ostrukturerade revisorer har lättare för att hantera mer komplexa situationer 

(Ibid.). Studier menar därför att de strukturerade revisionsbyråerna bör ändra sin 

revision för att kunna anpassa den till specifika situationer och anpassa sitt 

tillvägagångssätt till den specifika kunden (Carpenter et al. 1994; Francis 1994; 

Reinstein et al. 1996). 

 

De stora revisionsbyråerna justerar ständigt sina revisionsprocesser för att försöka hitta 

en balans mellan en formellt, försvarbar ekonomisk och hanterbar struktur för 

revisionsprocessen med revisorers oberoende omdömen (Power 2003). Trenden visar att 

revisionsbyråer antar en mer strukturerad tillvägagångssätt för att återspegla det 

intensifierade behovet för revisionsbyråerna att förbättra och kontrollera 

revisionskvalitén, effektivisera granskningsmetoden och optimera lönsamheten eftersom 
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det ger en partiell lösning på revisionsbyråns interna problem som hotar deras 

ekonomiska överlevnad (Bamber et al. 1989; Carpenter et al. 1994; Power 2003).  

 

3.4.5 Oberoende 

Det är viktigt att revisorn är objektiv och självständig för att ha förmågan att korrekt 

rapportera felaktigheter. Om revisorn inte är objektiv utan faller offer för personlig och 

känslomässig press är risken för sämre revisionskvalité större. Faktorer som prissättning 

och icke revisionsrelaterade tjänster påverkar inte bara revisorns oberoende utan även 

revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter (Wooten 2003).  

 

Studier (Wooten 2003; Peecher, Schwartz & Solomon 2006) visar att en längre relation 

med sin kund leder till bättre förståelse för kundens företag och dess affärsprocesser och 

som i sin tur leder till högre revisionskvalité (Ibid.). Revisorn kan även jämföra 

revisionen med föregående års revision och på så vis lättare identifiera de områden där 

risk för felaktigheter kan ha uppstått. Studier visar även att revisionsbyråer med kunder 

inom samma bransch får en djupare förståelse för det som är branschspecifikt för 

revisionen.  Hogan & Jeter (i Wooten 2003) menar att specialisering inom en specifik 

bransch är en växande trend och revisionsbyråer som är specialiserade på en bransch 

sparar pengar och ger högre kvalité (Francis 2011).  Ju fler kunder byrån har inom en 

viss bransch, desto mer kan man bygga upp ett rykte för service inom just denna 

bransch. Forskare (i Wooten 2003) menar dock att det finns en risk med att bara inrikta 

sig till en bransch då man har mer att förlora om revisorn skulle begå ett misstag och 

därför reviderar revisorerna med en högre kvalité. 

 

Om en revisor har accepterat en ny kund tar det tid innan den får förståelse för kunden. 

Med tiden får revisorn en djupare insikt i dess affärsprocess och riskerna som är 

kopplade till branschen vilket kan hjälpa att upptäcka felaktigheter i revisionen. Om en 

kundrelation däremot blir för lång är risken att revisorn blir för självgod och är mindre 

noggrann i sitt revisionsarbete. Detta kan leda till att revisorn inte anpassar sin 

granskningsåtgärd för att spegla den förändrade verksamheten och risker då revisorn 

blivit för bekväm med kunden och blir då mindre skeptisk och mindre flitig att samla in 

bevis (Wooten 2003; Al-Thuneibat, Ibrahim Al Issa & Ata Baker 2011; Francis 2011). 

Det finns även ett incitament som menar att revisorn är beredd att göra vad som krävs 
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för att behålla sina kunder då det är lättare för kunden att byta revisor än för revisorn att 

utveckla nya affärsmöjligheter (Wooten 2003). 

 

Förespråkare för införande av obligatorisk rotation av revisionsbyrå menar att systemet 

skulle förhindra revisorerna att få en för nära relation med chefer som påverkar deras 

oberoende (George 2004; Jackson et al. 2008). Rotation kan även bidra till att förebygga 

att stora företag kollapsar och kan hjälpa till att återställa förtroendet för regelverket. 

Om en kund söker en ny revisor kommer revisorerna att konkurrera med övriga 

revisionsbyråer för att vinna anbudet vilket leder till att revisionsbyråerna måste 

differentiera sig när det gäller service vilket leder till bättre revisionskvalité (Jackson et 

al. 2008). 

 

Med tanke på de kostnader som uppstår under det tidiga stadiet när en ny relation 

uppstår menar Jackson et al. (2008) att en obligatorisk rotation av revisionsbyrå inte 

kommer att förbättra revisionskvaliten då fördelarna är för få i relation till de onödiga 

kostnaderna. De menar även att det finns andra initiativ som har en större effekt för att 

bemöta frågeställningen om revisorns objektivitet än den obligatoriska rotationen av 

revisionsbyrå (Ibid.). Tvärtom vad förespråkarna av rotation menar att obligatorisk 

rotation leder till ökad revisionskvalité anser Jackson et al. (2008) att rotationen leder 

till en förlust av kunskap om kunden som revisorn byggt upp och som är specifik för 

just den kunden (George 2004). Kostnaderna skulle också öka för det extra arbete som 

revisorn måste lägga ner under det första året på en ny kund. Uppskattningar har visat 

att detta extra arbete motsvarar en ökning av sjutton procent av det första årets 

revisionsarvoden. Det kan även uppkomma en alternativkostnad på grund av en obalans 

mellan kundens behov och revisorns utbud då revisionskvalité består av upplevd och 

faktisk kvalité. Faktisk kvalité är den grad som revisorn minskar de väsentliga 

felaktigheterna i den finansiella rapporten medans upplevd kvalité är hur kunden har 

upplevt att revisorn har minskat de väsentliga felaktigheterna (Jackson et al. 2008). 

Dessutom finns det en risk med obligatorisk byrårotation att revisionsbyråns styrelse 

eller ledning skulle kunna ersättas på samma gång som byrårotationen vilket skulle leda 

till allvarliga konsekvenser för revisionskvalitén (FAR 2010).  
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I en undersökning visade resultatet att risken för att revisionsfel inträffar är tre gånger så 

stor när revisionen genomförs för första eller andra gången av revisionsbyrån Den 

ökade risken i nya revisioner beror på revisorernas brist på kunskap om kunden och 

dess verksamhet, kunskap som vinns över tiden (George 2004). 

 

När en revisionsbyrå misslyckas med att uppnå hög revisionskvalité på revisionen blir 

de ofta ifrågasatta. Vanligtvis är anklagelserna att revisorerna har gjort olämplig 

redovisning så att deras självständighet har äventyrats (ICAEW 2010). Antingen därför 

att revisorerna har kommit för nära det företag de reviderar eller, eftersom deras 

objektivitet har brustit på grund av att de blivit ekonomiskt beroende av sina kunder till 

följd av de stora inkomster som genererats från icke revisionsrelaterade tjänster, vilket i 

sin tur leder till sämre revisionskvalité (Wooten 2003; ICAEW 2010). De som innehar 

denna uppfattning tror att den enda lösningen är att förbjuda revisorerna från att 

tillhandahålla icke revisionsrelaterade tjänster till sina kunder. Granskning av tidigare 

fall visar dock att tillhandahållandet av icke revisionsrelaterade tjänster inte alls är 

orsaken till revisionsmisslyckande (ICAEW 2010). Det finns revisorer som menar att 

genom att erbjuda ytterligare tjänster som inte är revisionsrelaterade ger dem en bättre 

möjlighet att få en djupare förståelse för kunden och dess affärsprocess (Wooten 2003; 

FAR 2010).  

 

3.5 Varför tycker revisorerna som de gör? 

3.5.1 Institutionell teori 

Institutionell teori försöker förklara hur specifika organisatoriska former och praxis 

vidtas för att organisationer ska få legitimitet, resurser och kapacitet för att överleva och 

förklarar även varför organisationer inom vissa områden tenderar att bli lika varandra 

(Deegan & Unerman 2011). Organisationer tenderar att bli mer homogena, men det gör 

dem nödvändigtvis inte mer effektiva. I den inledande fasen av organisationens 

livscykel varierar det organisatoriska fältet mycket i tillvägagångssätt och form, men 

när det organisatoriska fältet har blivit väl etablerat finns det en obeveklig strävan mot 

homogenisering. Det finns starka krafter som tryck och förväntningar som tvingar 

organisationerna att bli mer och mer lika varandra. Konceptet som bäst fångar den 

process av homogenisering är isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Det finns tre 
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olika isomorfa processer vilka innebär att organisationer ändrar sin institutionella praxis 

på grund av utövade påtryckningar från intressenter och samhället, tvingande 

isomorfism, på grund av tryck från normer och värderingar, normativ isomorfism, eller 

försöker organisationer att efterlikna metoder som används av andra organisationer som 

uppfattas som framgångsrika, mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Oliver 

1997; Deegan & Underman 2011). Oliver (1997) menar att om organisationerna 

anpassar sig efter samhällets förväntningar kommer det att bidra till organisatorisk 

framgång, överlevnad och att de kommer att belönas med ökad legitimitet och resurser.   

 

3.5.2 Byråkultur 

En organisations kultur kan definieras som ett system av delad uppfattning som 

kommunicerar underliggande föreställningar och som styrks av värderingar som 

återspeglas i både enskilda och grupp beteenden (Hood & Koberg 1991; Boomer 2005; 

Freiding 2006; Bedard, Curtis, Deis & Jenkins 2008). Sådana föreställningar om mål, 

värderingar och beteenden krävs för att uppnå organisationens vision och för att vara 

konkurrenskraftiga (Hood & Koberg 1991; Boomer 2005). Organisationskulturen 

fastställer parametrarna för vilka beteenden som är acceptabla och oacceptabla som till 

exempel klädsel och förväntningar om beteenden. (Bedard et al. 2008) Varje 

organisation har en kultur som är tydlig och unik, även om det är en bra eller dålig 

kultur (Boomer 2005). Hood & Koberg (1991) menar att kultur kan vara ett kraftfullt 

organisatoriskt verktyg och utan en gemensam kultur kommer en organisation att 

upplösas (Boomer 2005).  

 

Det som styr organisationskulturen är organisationens ledare och deras tankesätt, 

attityder, antagande och förställningar som anses vara sanningen. När ledarna tänker på 

ett visst sätt och riktar all sin uppmärksamhet och energi mot ett visst resultat får de 

andra att ansluta och med tiden bygger de upp en miljö där alla tänker på samma sätt, 

som utgör ramen för organisationens kultur (Freiding 2006). Orsaken till varför man 

formas inom revisionsbyrån är att alla är medlemar i en profession med liknande 

utbildning och arbetsuppgifter, får motstå liknande problem och följer samma 

lagstigning och regelverk. Detta skapar en samhörighetskänsla som gör att revisorerna 

kan identifiera sig med sin revisionsbyrå (Öhman 2004). Enligt Hood & Koberg (1991) 

finns det tre olika typer av kultur, byråkratisk, innovativ och stödjande kultur. En 
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byråkratisk kultur innebär att arbetsprocessen är mycket organiserad och systematisk. 

En innovativ kultur skapar en resultatorienterad miljö där utmaning, risktagande och 

kreativitet är utmärkande. En stödjande kultur bygger på en miljö av harmoni, öppenhet, 

vänskap, samarbete och förtroende (Ibid.). Organisationskultur kan leda till positiva 

resultat, såsom skapandet av social ordning, kontinuitet, gemensam identitet, 

engagemang, hantering av kollektiva osäkerheter och ger medarbetarna en känsla av 

identitet och uppmuntrar till lojalitet. (Hood & Koberg 1991; Bedard et al. 2008). 

Anställda som passar in i en organisations kultur blir troligen kvar i organisationen 

längre och kan bidra mer till organisationens finansiella framgång. Revisionsbranschen 

har historiskt sett alltid haft en fast kultur som är unik och patentskyddad och som utgör 

själva kärnan i revisionsbyråerna (Bedard et al. 2008). I en tid då globalisering 

dominerar verksamheten och redovisningsaktiviteter finns en utveckling mot homogena 

redovisningsprinciper och standarder (Davey & Hauriasi 2009). 

 

3.5.3 Antagande utifrån den professionella-, institutionella- och byråkulturella teorin  

Den institutionella teorin menar att när det organisatoriska fältet är väl etablerat uppstår 

krafter som leder alla revisionsbyråer mot homogenitet. Detta på grund av tryck från 

samhället, intressenter, normer och värderingar eller att man efterliknar metoder från 

organisationer som anses vara framgångsrika (Deegan & Unerman 2011). Medans den 

professionella teorin menar att revisorers tankesätt och uppfattningar endast präglas av 

den revisionsbyrån man arbetar på. Detta beror delvis på att inom yrket revision är 

beteende och personliga egenskaper viktigare än kunskapen vilket gör att man formas 

utifrån revisionsbyråns strävan hur deras medarbetare bör agera och uppträda (Grey 

1998; Anderson-Gough et al. 2002). Vad teorin om byråkultur förklarar är hur man 

präglas av sin arbetsplats och varför, orsaken är att alla är medlemar i en profession med 

liknande utbildning och arbetsuppgifter, får motstå liknande problem och följer samma 

lagstiftning och regelverk. Detta skapar en samhörighetskänsla som gör att revisorerna 

kan identifiera sig med sin revisionsbyrå (Öhman 2004). 

 

Utifrån detta tror vi som professionsteorin menar att revisorer präglas av och är 

homogena inom sin revisionsbyrå därför att alla är medlemar i en profession med 

liknande utbildning och arbetsuppgifter, får motstå liknande problem och följer samma 

lagstigning och regelverk. Detta skapar en samhörighetskänsla som gör att revisorerna 
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kan identifiera sig med sin revisionsbyrå. Ett bra exempel på detta är hur de olika 

revisorerna i våra pilotintervjuer svarar angående frågan hur storleken på revisionsbyrån 

påverkar revisionskvalitén. Den revisor som arbetar på den mindre byrån svarade att 

storleken inte har så stor påverkan utan att alla revisionsbyråer mer eller mindre 

uppfyller kraven för god revisionskvalité. Medans revisorn för PWC menar att storleken 

har stor betydelse och att de fyra stora revisionsbyråerna uppnår högre revisionskvalité 

än de övriga. Revisionsbyråerna kan dock anses som att bli mer och mer homogena då 

till exempel alla byråer numera måste utgå från ISA när man upprättar sin revision, men 

alla byråer har ändå sina egna visioner, mål och olika strukturer och verktyg man 

arbetar efter.   

 

3.6 Antaganade utifrån teorin  

Utifrån den teoretiska referensramen och de genomförda pilotintervjuerna (Bilaga 1 och 

2) har vi utformat antaganden om vilka faktorer vi uppfattar är de mest avgörande för att 

uppnå hög revisionskvalité. Dessa antaganden testas genom enkätundersökningen som 

sedan kommer att analyseras. 

 

Utifrån teorin anser vi att den faktor som har störst påverkan på revisionskvalité är 

storlek. Att de fyra stora revisionsbyråerna levererar högre revisionskvalité är den faktor 

som har den mest dokumenterade effekten enligt Krishnan & Schauer (2001), Francis 

(2011) och Harrison et al. (2011). Detta menar DeAngleo (i Wooten 2003) beror på att 

de har ett rykte som står på spel och i med att de har mer resurser till sitt förfogande kan 

de attrahera mer kompetenta medarbetare och på så vis prestera bättre revisionskvalité.  

 

Andra faktorer som har en stor positiv påverkan på revisionskvalité är revisorns 

objektivitet, självständighet och opartiskhet. Detta gör att revisorerna kan uppnå hög 

revisionskvalité i sitt arbete då de har förmågan att korrekt rapportera felaktigheter 

(DeAngelo 1981; Wooten 2003; Niemi 2004; Francis 2011). Revisorns professionella 

bedömningar beror på revisorns kompetens och erfarenhet, hög kompetens genererar 

hög revisionskvalité (Öhman 2004). Om revisionsarvodet är högt kan det enligt våra 

pilotintervjuer innebära högre revisionskvalité då en mer erfaren revisor kostar mer och 

man kan då förvänta sig högre revisionskvalité eller att man har anlitat någon av de fyra 
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stora revisionsbyråerna som tar ut högre revisionsarvoden men det kan även enligt 

Wooten (2003) bero på att revisorerna har ansträngt sig mer. 

 

Faktorer som har en positiv påverkan är bland annat kvalitetskontrollsystem. Wooten 

(2003) menar att revisionsbyråer som använder sig av en stark strukturerad 

granskningsmetod löper större möjligheter att upptäcka felaktigheter i revisionen och 

därmed uppnå högre revisionskvalité. Andra snarlika faktorer är ISA, 

tillsynsmyndigheters granskning, lagar och regleringar, revisionsbyråns tydliga riktlinjer 

för hög revisionskvalité, revisionsbyråns positiva kultur och tillgång till skattejurister 

och IFRS-specialister på kontoret och inom byrån. 

 

En god intern och extern kommunikation och att revisorn gör en omfattande 

dokumentation och erbjuder icke revisionsrelaterade tjänster har en mindre påverkan till 

god revisionskvalité. Studier (Wooten 2003; Peecher et al. 2006) visar att längre 

kundrelationer leder till bättre förståelse för kundens företag och dess affärsprocesser 

som i sin tur leder till högre revisionskvalité. 

 

Faktorer som har en stor negativ påverkan på revisionskvalité är tidspress och 

budgetpress då revisorn kanske inte har möjligheten att lägga ner den tid och de 

pengarna som krävs för att revisionen ska uppnå högre revisionskvalité. Även 

kortvariga kundrelationer och tvingande byrårotationer kan ha en stor negativ effekt då 

undersökningar (George 2004) visar att upprättandet av revisionen kräver mer tid och 

pengar när den upprättas för första och andra gången på grund av revisorernas avsaknad 

av kunskap om företaget och då FARs generalsekreterare Dan Brännström (FAR 2012) 

menar att det inte finns några konkreta bevis som visar att införandet av byrårotation 

skulle höja revisionskvalitén. 

 

3.7 Pilotintervjuer 

För att få en första inblick i revisorernas uppfattning om revisionskvalité genomfördes 

två stycken pilotintervjuer innan undersökningen påbörjades. Detta för att inte bara få 

den teoretiska uppfattningen utan även få en inblick i revisorernas subjektiva syn på 

revisionskvalité utifrån deras erfarenhet. Vi vände oss till två stycken revisionsbyråer, 

en mindre, Crowe Horwath och en av de fyra stora revisionsbyråerna, PWC. Detta för 
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att fånga upp eventuella skillnader i svaren beroende på storleken på revisionsbyråerna. 

Resultatet av pilotintervjuerna påvisade faktorer som tidigare inte uppenbarats av 

tidigare teorier och som bidrog till den teoretiska referensramen.  

 

En revisor på Crowe Horwath anser att revisionskvalité på dennes arbete är när man har 

en bra dokumentation och att revisorn har synpunkter på varje balanspost. Han menar 

även att det är viktigt att man motsvarar kundens förväntningar. För att försäkra sig om 

att hans arbete uppnår god revisionskvalité följer han de riktlinjer som finns och går 

alltid igenom sin akt en extra gång samt går igenom slutkontrollslistan. En revisor på 

PWC anser att god revisionskvalité är när man utför sitt arbete i enlighet med god 

revisionssed och följer standarderna. För att försäkra sig om att hans arbete uppnår god 

revisionskvalité följer han deras företags interna policys och använder dess verktyg.  

 

De faktorer som revisorerna tror påverkar revisionskvalitén mest är att man har 

synpunkter på företagets revision och att man upptäcker felaktigheter. De anser även att 

det är viktigt att det finns en tydlig lagstiftning och normgivning och att det inte bara är 

revisorn som känner till dessa normer utan även att kunderna förstår dem. 

 

För att skapa ett gott rykte menar revisorn på Crowe Horwath att det är viktigt att man 

har en tidsgräns på hur lång tid revisorns arbete får ta, att man alltid har en bra 

kommunikation och har genomgångar med kunden och försöka komma med positiva 

förslag. Om man sedan får möjligheten att komma ut till kunden under året kan det 

hjälpa mycket då man kan komma med förslag och på så vis förebygga fel och problem. 

Revisorn på PWC anser att om till exempel en bank skulle låna ut pengar till ett företag, 

lånar banken hellre ut pengar till ett företag som har reviderats av PWC. 

 

De båda revisorerna är överrens om att kvalité kostar, men revisorn på Crowe Horwath 

försöker alltid göra lite extra för sina kunder som att till exempel ha ett möte eller göra 

ett besök hos kunden utan att ta mer betalt. Detta för att kunden ska se vad revisorn gör, 

uppleva kvalité och för att öka kundens förståelse för revisorns arbete. Revisorn på 

PWC menar att kostnaden alltid är en svår avvägning då revision är en hög kostnad 

samtidigt som världen är så komplicerad och oftast så skulle företag förlora pengar på 

att inte ha revision idag. Man får alltid relatera kostnaden på revisionen till vad 

företagen egentligen vinner på revisionen. Revisorn på PWC säger även att ett högre 
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revisionsarvode kan innebära högre revisionskvalité då ju mer erfarenhet desto dyrare är 

revisorn vilket gör att man även kan ha en högre förväntan på revisorn. 

 

Revisorn på Crowe Horwath tror att för mindre kunder kan en lokal revisionsbyrå ha 

stor betydelse och för större kunder är det viktigt att revisionsbyrån har kontor på 

många ställen. Detta för att om kunden har verksamhet på olika platser i Sverige så 

finns det ett kontor närliggande. Revisorn på PWC menar att storleken på 

revisionsbyrån har en stor betydelse. Om man tittar generellt sätt så är de fyra stora 

revisionsbyråerna bättre då de har råd att till exempel ha skattejurister anställda, vilket 

är en kunskapskälla som kan öka revisionskvalitén. Revisorn påpekar även att det inte 

finns någon skillnad på kvalitén mellan PWCs kontor då meningen är att alla revisorer 

inom PWC har samma arbetsteknik och samma verktyg till sitt förfogande. 

 

Revisorn på Crowe Horwath tror att de fyra stora revisionsbyråernas kvalité är bra men 

menar att det idag inte finns någon revisionsbyrå som inte uppnår den kvalité som man 

ska ha. Han påpekar även att de mindre byråerna har tuffare granskning då det är folk 

utifrån som kommer och granskar deras byrå medans de fyra stora byråerna granskar sig 

själva. Revisorn påpekar att en mellanstor revisionsbyrå är det ultimata valet, då en 

mindre byrå kan bli för ensamt och en större kan bli för stor vilket kan leda till att de 

tappar känslan för de små företagen. Om man är en mindre revisionsbyrå och är med i 

ett nätverk som till exempel Crowe Horwath så har man all kompetens man kan behöva 

inom kedjan även om man inte har till exempel skattejuristerna på plats på 

revisionsbyrån. Han menar att på så sätt har de alla möjligheter att både vara en mindre 

och en större revisionsbyrå på samma gång. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som den empiriska undersökningen bygger på så 

som datainsamlingsmetod, urvalsunderlag och enkätens utformning. 

 

4.1 Litteratursökning 

Vid utformning av den teoretiska referensram har vi i största möjliga utsträckning utgått 

från vetenskapliga artiklar som vi sökt ur olika elektroniska databaser. Detta för att 

skapa hög trovärdighet och tillförlitlighet till materialet. För att få ett brett perspektiv 

och en objektiv bild har vi använt oss av många olika författare.  Vid val av äldre källor 

har vi övervägt huruvida källan fortfarande är aktuell eller inte. Äldre källors 

medverkan i den teoretiska referensramen beror på erkända författare vars kunskap 

anses som tillförlitlig och tidsbestående. Sökord som använts för att få relevanta träffar 

är audit quality, auditor size, auditor reputation, audit fees, auditor rotation, structure, 

judgment och kombinationer av dessa. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Syftet med vår studie är att försöka identifiera och analysera hur revisorer definierar 

revisionskvalité och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög kvalité. 

På denna grund har vi därför valt att genomföra en kvantitativ undersökning för att få en 

mer övergripande beskrivning om revisorernas subjektiva uppfattning. Detta ger oss 

även möjligheten att kunna generalisera vårt resultat. Det empiriska materialet har vi 

samlat in via utskick av en enkätundersökning som vänder sig till Sveriges revisorer. 

Det empiriska materialet består således av primärdata. Då vi undersöker flera faktorer 

vid en tidpunkt är studien en tvärsnittsstudie (Jacobsen 2002). 

 

Fördelar med en enkätundersökning är att undersökningen kan vända sig till ett större 

urval av respondenter som befinner sig inom ett större geografiskt område (Ejlertsson 

1996). Respondenten kan när som helst och i lugn och ro begrunda svarsalternativen 

och på så vis lämna ett genomtänkt svar och inte bli påverkade av intervjueffekten 

(Ejlertsson 1996; Jacobsen 2002). Frågeformuleringarna är standardiserade vilket 
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innebär att frågorna presenteras på samma sätt till alla respondenter (Ejlertsson 1996). 

Detta kan dock ha en negativ effekt då de svarande kan uppfatta frågorna olika och 

intervjuarna har ingen möjlighet att korrigera missuppfattningar (Ejlertsson 1996; 

Saunders et. al 2007). Nackdelar med enkätundersökningar är att det kan ge större 

bortfall och respondenterna har ingen möjlighet att ge några djupare svar (Ejlertsson 

1996).  

 

4.3 Urvalsunderlag 

För att kunna generalisera det empiriska materialet krävs en viss mängd urval (Jacobsen 

2002; Saunders et al. 2007). För att urvalet ska vara tillräckligt stort och för att öka 

reliabiliteten och validiteten i vår undersökning har enkätundersökningen riktat sig till 

alla godkända och auktoriserade revisorer som är med i FARs medlemsregister, vilket 

den 8 maj var 3601 stycken. Totalt i Sverige finns det enligt revisorsnämnden (2012) 

4026 stycken godkända och auktoriserade revisorer. Alltså är 89 % av Sveriges 

revisorer medlemmar i FAR. Vi har utgått från de kontaktuppgifter till revisorerna som 

finns tillgängliga på FARs hemsida (FAR 2012c). 

 

4.4 Enkätens utformning 

Med hjälp av det nätbaserade enkätprogrammet google docs (Google 2012) utformades 

enkätformuläret (Bilaga 4), som skickades ut via e-post med en länk, som ledde vidare 

till enkätundersökningen. Enkäten var tydligt utformad med en enkel och stilren design, 

vilket enligt Saunders et. al (2007) kan bidra till högre svarsfrekvens. För att väcka 

revisorernas intresse för studien förklarade vi syftet och problemställningen i följebrevet 

(Bilaga 3) i epostmeddelandet. Det gavs även en försäkran om att respondenternas svar 

skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Enkäten skickades ut via e-post den 10 maj 2012. Samma e-post skickades även ut den 

15 maj 2012 men med tillägget ”påminnelse”. Sista svarsdagen var den 16 maj 2012 

och inga fler svar accepterades därefter.   
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4.5 Kritik mot enkätens utformning 

När enkäten skickades ut fick vi en del respons från revisorerna. Några få respondenter 

menade att det var svårt att besvara påståendena eftersom det inte finns någon enskild 

specifik faktor som påverkar revisionskvalité, utan en kombination av många faktorer 

som förändras från kund till kund. De menade även att faktorer som stor respektive liten 

revisionsbyrå är så kallade yttre faktorer, som inte har någon direkt koppling och 

påverkan på revisionskvalité.  

 

Till exempel har en av respondenter kommenterat följande: 

En hel del frågor har jag ej kunnat svara på då jag tycker att frågan är irrelevant. 

Se särskilt de första frågorna. Som jag ser det är yttre faktorer sällan en garanti för 

att revisionen görs med hög kvalitet, utan kvaliteten är helt beroende av den 

enskilda revisorns egen syn på sitt yrke, sin yrkesroll, etik, moral etc. Jag har 

arbetat med kvalitetskontroll inom stor byrå och har sett mycket ur verkligheten 

och förstår det som att det mesta till syvende och sist är bedömningsfrågor i det 

enskilda fallet. En stor byrå garanterar inte god revisionskvalitet! Ej heller ett dyrt 

arvode. Jag är förvånad över frågornas utformning. Som jag ser det är en god 

revisionskvalitet beroende av kunskap om varför revisionen görs, vilka mål har 

jag med arbetet och vilka omständigheter behöver jag vara medveten och ha 

kunskap om i det enskilda fallet. Alltså ett metaperspektiv, att ha en förståelse, 

och den finns bara i revisorn ej i de yttre omständigheterna som omgärdar 

revisorn. 

 

En del av respondenterna menar att det inte bara är en faktor som påverkar 

revisionskvalité utan en kombination av många. Detta är ett resonemang som vi stödjer 

utifrån teorin men vi anser även att det finns en del faktorer som har en större påverkan.  

Vi anser till skillnad från en del av respondenterna att yttre faktorer som storlek kan ha 

en påverkan på revisionskvalité då en större revisionsbyrå har tillgång till mer resurser 

och kan erbjuda ytterligare tjänster utöver den direkta revisionstjänsten. 

 

4.6 Bortfall 

En person i urvalet som inte besvarat enkäten på grund av partiellt bortfall, att 

mottagaren inte kan, vägrar eller inte vill svara kallas för externt bortfall (Ejlertsson 

1996; Jacobsen 2002). Om bortfallet är för stort kan detta leda till skevheter i resultatet 

och risk för felaktig generalisering till målpopulationen (Ejlertsson 1996; Bryman 

2002). Vi har valt att våra frågor inte ska vara obligatoriska för att kunna ge 
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respondenten möjligheten att avböja att svara. Detta kan leda till interna bortfall, men på 

så vis undviker vi missvisande svar (Ejlertsson 1996). 

 

Jacobsen (2002) menar att en svarsfrekvens över 50 % är tillfredsställande men att 

huvudproblemet inte är hur många som faller bort utan vilka det är som gör det, för att 

undvika ett snedfördelat resultat. Bryman (2002) menar att vid enkätundersökning är 

bortfallet vanligtvis stort och Saunders et al. (2007) anser att vid en enkätundersökning 

via internet är den troliga svarsfrekvensen 11 % eller lägre. 

 

I tabell 4.1 listas bortfallet fördelat på orsaker till uteblivet svar. Vid utskicket av 

enkätundersökningen var det 126 stycken mail som inte var levererbara. Vi mottog 68 

stycken autosvar från revisorer som inte var anträffbara förrän efter den sista 

svarsdagen. 17 stycken revisorer meddelade oss att de tyvärr inte hade möjlighet och tid 

att delta i vår undersökning på grund av bland annat högsäsong, att de inte tyckte om 

utformningen av enkäten eller att de inte tyckte att de tillhörde målgruppen för 

enkätundersökningen. I tabellen nedan kan det utläsas att respondenterna som svarade 

var 277 stycken av 3601 möjliga. Detta ger oss en svarsfrekvens på 7.7 %.  

 

Tabell 4.1 Bortfall 

 

 

Trots den låga svarsfrekvensen är vårt resultat bra fördelat gällande kön. Tabell 4.2 

visar antalet revisorer i Sverige enligt revisorsnämnden (2012) fördelat på män och 

kvinnor. Då enkätformuläret endast skickades ut till Sveriges revisorer som var 

medlemma i FARs register hade vi inledningsvis ett bortfall på 425 stycken revisorer. 

Av de som svarade på enkäten hade vi ett intern bortfall på frågan angående kön på 2 

stycken revisorer. Enligt tabellen kan man utläsa att antal män som är revisorer i 

Sverige är 67.4 % och antalet kvinnor 32.6 %. Antal män som besvarat enkäten var 74.4 
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% och antal kvinnor var 24.9 %. Detta påvisar att resultatet kan vara något snedvridet 

mot män jämfört med hur det ser ut i revisionsbranschen.  

 

 

Tabell 4.2 Totalt antal revisorer och andel svar fördelat på kön 

 

 

 

4.7 Operationalisering 

Studien har ett explorativt syfte eftersom vi eftersträvar att söka kunskap, att söka nya 

insikter, att ställa frågor och att bedöma fenomen i ett nytt ljus (Saunders et. al 2007). 

Genom att beskriva och analysera revisorers uppfattning om revisionskvalité vill vi 

utforska vilka faktorer som kan förklara revisionskvalité utifrån revisorernas perspektiv.  

 

Vi har utifrån den teoretiska referensramen utformat 32 stycken påståenden, som 

respondenten fick ta ställning till huruvida påståendena påverkar revisionskvalitén 

positivt eller negativt. Detta för att utforska vilka faktorer som har en påverkan på 

revisionskvalité. Faktorerna valdes med noggrannhet och utifrån kända teorier för att 

öka valititeten. Varje påstående kommer att behandlas som en variabel, som är tänkta att 

mäta olika delar av revisionskvalité. Följande aspekter har behandlats (Bilaga 4): 

 

 Högt revisionsarvode (Fråga 9) 

 Gott rykte (Fråga 10) 

 Liten revisionsbyrå (Fråga 11) 

 Stor revisionsbyrå (Fråga 12) 

 Icke revisionsrelaterade tjänster (Fråga 13) 

 Objektivitet (Fråga 14) 

 Självständighet (Fråga 15) 

 Opartiskhet (Fråga 16) 

 Kvalitetskontrollsystem (Fråga 17) 
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 Strukturerad granskningsmetod (Fråga 18) 

 Tillsynsmyndigheters granskning (Fråga 19) 

 Kundens höga förväntningar (Fråga 20) 

 Lagar och regleringar (Fråga 21) 

 Intern kommunikation (Fråga 22) 

 Extern kommunikation (Fråga 23) 

 ISA (Fråga 24) 

 Hög kompetens (Fråga 25) 

 Professionella bedömningar (Fråga 26) 

 Positiv byråkultur (Fråga 27) 

 Omfattande dokumentation (Fråga 28) 

 Tvingande byrårotation (Fråga 29) 

 Rapporterar upptäcka felaktigheter (Fråga 30) 

 Långvarig kundrelation (Fråga 31) 

 Kortvarig kundrelation (Fråga 32) 

 Branschspecificerad revisor (Fråga 33) 

 Revisionsbyråns riktlinjer för revisionskvalité (Fråga 34) 

 Skattejurister på kontoret (Fråga 35) 

 Skattejurister inom byrån (Fråga 36) 

 IFRS-specialister på kontoret (Fråga 37) 

 IFRS-specialister inom byrån (Fråga 38) 

 Tidspress (Fråga 39) 

 Budgetpress (Fråga 40) 

 

Vid val av svarslaternativ använde vi oss av en attitydskala, en så kallad likert-skala 

(Ejlertsson 1996: Patel et. al 2003). Respondenten fick ta ställning till huruvida det som 

respektive påstående försöker fånga påverkar revisionskvalité positivt eller negativt. 

Vid val av vilken grad man bör använda på skalan är det viktigt att man inte väljer en 

för låg- respektive hög grad, för att det då kan bli svårt att sätta etiketter på dem. Har 

man till exempel en tio-gradig skala kan det vara svårt att veta skillnaden mellan tre och 

fem och om man skulle fråga samma respondent om en vecka kanske den inte skulle 

välja samma igen. Har man däremot en något lägre skala är det lättare för respondenten 

att uppfatta och bestämma sig för var den vill välja för grad (Jacobsen 2002). Vi har på 

denna grund valt en sju-gradig skala då den inte är för hög och inte för låg, men ändå 
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innehar en viss bredd på alternativen som gör den enkel att avläsa, vilket kan öka den 

interna reliabiliteten. 

 

Vid utformning av enkäten behöver intervjuarna ta ställning till huruvida enkätens 

frågor bör vara icke obligatoriska eller om det ska finnas ett svarsalternativ ”vet ej”. Vi 

har valt att inte ha enkätens frågor som obligatoriska för att respondenterna fritt ska 

kunna välja om de vill ta ställning, på så vis kan respondenten välja att avböja att svara 

på frågan.  

 

4.7.1 Kontrollvariabler 

För att lära känna respondenten kort inleddes enkäten (Bilaga 4) med några 

bakgrundsfrågor, så kallade kontrollvariabler (Ejlertsson 1996). Dessa variabler är 

relevanta för att se skillnader i respondenternas svar.  

 

Enkäten inleddes med frågan om respondenten är en man eller kvinna, eftersom manliga 

och kvinnliga revisorer får samma utbildning kan man förvänta sig att de skulle göra 

liknande revisionsbedömningar. Studier visar dock att kvinnor är generellt sätt mer 

riskobenägna och behandlar information mer omfattande än män (Gold, Gomaa & 

Hunton 2009). Därför vill vi undersöka om manliga och kvinnliga revisorer även har 

olika uppfattningar när det kommer till revisionskvalité. Eftersom åldern ofta påverkar 

ens bedömningar vill vi undersöka om revisorns ålder har någon påverkan på dennes 

uppfattning av revisionskvalité och revisorn fick därför själv ange sin ålder. Flera 

studier (t.ex. Grey 1998; Anderson-Gough et. al 2002; Öhman 2004) pekar på att man 

påverkas av den revisionsbyrå man arbetar på och även att det finns en markant skillnad 

i uppfattningar beroende på revisionsbyråns storlek (DeAngelo 1981; Francis 2011; 

Harrison et. al 2011; Krishnan et. al 2011). Byråtillhörighet används därför som 

kontrollvariabel och här fick respondenten välja mellan de givna svaralternativen PWC, 

Ernst & Young, Deloitte, KPMG och ”annan revisionsbyrå”. Vid svarsalternativet 

annan revisionsbyrå hade respondenten möjlighet att specificera revisionsbyrå om den 

så önskade. Francis och Yu (2009) menar att det inte bara finns en skillnad i 

uppfattningar mellan revisionsbyråer utan även inom revisionsbyråers kontor beroende 

på kontorets storlek. Respondenten fick därför själv ange antal anställda på det kontor 

där de arbetar. För att få en kunskap om respondentens roll och erfarenhet och om det 
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har någon inverkan på uppfattningen om revisionskvalité fick respondenten välja mellan 

svaralternativen auktoriserad-, examinerad godkänd- respektive godkänd revisor och 

även själv ange antal år som auktoriserad eller godkänd revisor. Studier visar att 

revisorns erfarenhet påverkar deras bedömningar och behandling av trovärdighet. Den 

visar även att mer erfarna revisorer har en förmåga att upptäcka potentiella fel och mer 

effektivt diagnotisera information (Frederick & Libby 1990; Arel, Kaplan & O’Donnell 

2008). Därför vill vi även undersöka om revisorns erfarenhet påverkar deras bedömning 

av revisionskvalité. 

 

4.7.2 Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till Sveriges auktoriserade och godkända revisorer lät vi 

frågorna testas av en försöksperson, som till vardags jobbar som ekonom. Detta för att 

öka reliabiliteten, prova upplägget och för att säkerställa att försökspersonen uppfattade 

och tolkade våra frågor på rätt sätt (Jacobsen 2002; Patel & Davidson 2003). 

Försökspersonen fick via papper granska enkätformuläret och även granska 

enkätformuläret via länken till google docs (Google 2012). Personens respons var att 

formuläret var enkelt och stilrent utformat med välformulerade påståenden som inte 

gick att missuppfatta.   

 

4.8 Validitet och reabilitet 

Validitet innebär enkätundersökningens förmåga att mäta det den faktiskt avser att 

mäta. För att uppnå hög validitet ska frågeställningen inneha inga eller få systematiska 

fel. Reabilitet mäter tillförlitligheten i undersökningen och innebär att upprepade 

mätningar ger samma resultat. För att uppnå hög reabilitet ska existensen av de 

slumpmässiga felen vara så få som möjligt (Ejlertsson 1996). För att möjliggöra att en 

hög reabilitet uppnås är det viktigt att en pilotstudie har genomförts (Saunders et. al 

2007). Detta gjorde vi för att prova upplägget och för att säkerställa att försökspersonen 

uppfattade och tolkade frågorna på rätt sätt. Det är även viktigt att undersökningens 

syfte och problemställning noggrant har förklarats för respondenten och att 

enkätformuläret är utformat med en enkel, klar och stilfull design (Ibid.). 

Enkätundersökningens syfte och problemställning förklarades noggrant genom ett 

följebrev till undersökningen. Enkätens omfattning kan även den påverka 
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undersökningens resultat och reabilitet, eftersom om enkäten är för omfattande och för 

lång kan det leda till att respondenterna stressar sig igenom enkäten istället för att 

noggrant överlägga frågorna och svaren (Ibid.). Vår enkla men klara och stilfulla 

webenkätundersökning bestod av 40 stycken frågor varav 7 stycken handlade om 

respondentens bakgrund och resterande frågor var påståenden som respondenten fick ta 

ställning till genom en sjugradig skala. Detta borde enligt Saunders inte vara en för lång 

enkätundersökning och tack vare att frågorna är utformade som påståenden med skalor 

är det mindre tidskrävande och underlättar för respondenten. Enligt Saunders (2007) 

finns det olika hot mot validitet och reabilitet. Ett hot kan vara att undersökningen är 

gjord vid fel tidspunkt eller att respondenten påverkas beroende av vilken 

sinnesstämning hon eller han befinner sig i. Sådana omständigheter kan vara antal 

sjukskrivna på arbetsplatsen vid undersökningstillfället eller om organisationen befinner 

sig i en hög- eller lågsäsong. Ett annat hot kan vara intervjuareffekten som innebär att 

respondenterna i en intervju påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågorna och 

följdfrågorna. Detta undviks dock i vår webenkätundersökning då respondenten när som 

helst och i lugn och ro kan begrunda svarsalternativen och på så vis lämna ett 

genomtänkt svar. Att garantera respondenten anonymitet kan även påverka så att 

respondenten kan svara ärligt på frågorna istället för att påverkas av hur intervjuarna vill 

att de skall svara (Ejlertsson 1996; Jacobsen 2002). 

 

4.9 Generalisering 

Att generalisera resultatet av en undersökning menas att man utifrån enskilda exempel 

drar allmänna slutsatser för en hel population (Saunders et. al 2007). För att resultatet 

skall kunna generaliseras måste urvalet vara tillräckligt stort och inrikta sig till rätt 

målgrupp (Ejlertsson 1996). Om bortfallet är för stort kan detta leda till skevheter i 

resultatet och risk för felaktig generalisering till målpopulationen (Ejlertsson 1996; 

Bryman 2002). Vårt resultat speglar revisorernas uppfattning av revisionskvalité men då 

undersökning har ett större bortfall får en viss försiktighet vidtas vid generalisering. 
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5 Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som samlats in genom 

enkätundersökningen. Det empiriska materialet analyseras och de statistiska testerna 

redogörs. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

För att få en överblick på resultatet, lära känna respondenterna och hur de svarade på 

frågorna inleds den empiriska analysen med beskrivande statistik. Sedan kommer det 

empiriska materialet att analyseras utifrån påståendena.  För att analysera det empiriska 

materialet har det statistiska programmet SPSS använts. Vi har valt att tillåta den högsta 

signifikanta nivån 10 % i våra tester trots att det bara indikerar på en svag signifikans. 

Vid undersökning av huruvida det empiriska materialet var normalfördelat visade 

resultatet att alla faktorer var signifikanta, vilket innebär att inga faktorer var 

normalfördelade (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då antalet respondenter är större än 30 

stycken kan vi dock bortse från normalfördelningen (Saunders et al. 2007). 

 

Tabell 5.1 visar att svarsfrekvensen på kön var 275 stycken av totalt 277 möjliga 

respondenter, vilket innebär att det var två stycken som valde att inte delta i frågan, 

vilket ger oss en procentsats på 99.3 %. 74,4 % av respondenterna var män och 24,9 % 

var kvinnor.  

 

Tabell 5.1 Svarsfrekvens fördelat på kön  

 

Tabell 5.2 visar svarsfrekvensen fördelat över vilken revisionsbyrå respondenten arbetar 

på. Resultatet visar att 50,5 % av respondenterna arbetar på någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG medans 49,5 % arbetar på 
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en ”annan revisionsbyrå”. Detta innebär att det empiriska materialet speglar en jämn 

fördelning mellan revisionsbyråerna.  

 

Tabell 5.2 Svarsfrekvens fördelat på revisionsbyrå 

 

Tabell 5.3 visar att över hälften av respondenterna har titeln auktoriserad revisor och 

den andra hälften är jämt fördelad över examinerad godkänd revisor respektive godkänd 

revisor.  

 

Tabell 5.3 Svarsfrekvens fördelat på titel  

 

I Tabell 5.4 visar resultatet att det är en stor ålderskillnad mellan respondenterna från 26 

år till 80 år. Det visar även att det är en relativt hög medelålder på nära 50 år. Det är en 

stor spridning mellan antal anställda på revisionsbyråns kontor, allt ifrån enmansbyråer 

till kontor med över 1000 stycken anställda. Erfarenheten på respondenterna är relativt 

hög med ett medelvärde på 16.5 år, men respondenterna är allt från nyblivna revisorer 

till mycket erfarna revisorer med 42 års erfarenhet. 

 

I tabellen kan man även utläsa minimum, maximum, medelvärdet och standardavvikelse 

på ställda påståendena. De påståenden som har fått det lägsta medelvärdet på 3.28-3.29 

är byrårotation, tidspress och budgetpress. Detta innebär att respondenterna anser att de 

tre påståendena har en negativ påverkan på revisionskvalitén. Det påstående som fick 

det högsta medelvärdet på 6.52 är ”hög kompetens”, vilket innebär att respondenterna 

anser att en revisor som innehar en hög kompetens är den faktorn som påverkar 
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revisionskvalitén mest positivt. Hög kompetens har även en låg standardavvikelse på 

0.63 vilket innebär att det är få avvikelser från medelvärdet och såldes att 

respondenterna är relativt överens om att hög kompetens är viktigt för hög 

revisionskvalité. De påståenden som är näst högst är revisorns objektivitet, opartiskhet 

och professionella bedömning.  Av detta kan man bedöma att respondenterna anser att 

revisorns egenskaper har den största positiva påverkan på revisionskvalité.  

 

Tabell 5.4 Beskrivande statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Faktoranalys 

För att hitta mönster mellan ett större antal påståenden som har en samvariation till 

varandra kan man använda sig av faktoranalys. För att en faktoranalys ska vara möjlig 
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att genomföra måste det finnas en samvariation mellan påståendena och ett 

underliggande mönster i det empiriska materialet (Djurfeldt & Barmark 2009).  

 

I tabell 5.5 sammanställs påståendena i olika komponenter. Varje påstående ska ha ett 

värde som är högre än 0.3 eller lägre än -0.3. Vi har valt att ett påstående endast får 

delta i en komponent och utifrån det har vi valt det värde som är det högsta eller lägsta.   

 

Tabell 5.5 Roterad-komponent-matris 

 

För att undersöka om det empiriska materialet lämpar sig för en faktoranalys kan man 

testa Kaiser-Meyer-Olkin measure of samplin adequacy (KMO). För att en faktoranalys 

ska vara möjlig ska KMO vara icke signifikant (Djurfeldt & Barmark 2009). Vårt KMO 

visade 0.770 vilket är ett högt icke signifikant värde och innebär att en faktoranalys är 

genomförbar.   
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En annan metod för att testa om det empiriska materialet lämpar sig för en faktoranalys 

är kommunaliteter. För att en faktoranalys ska vara möjlig måste värdet på 

kommunaliteter vara över 0.4 och helst även över 0.5. Om värdet skulle understiga 0.4 

innebär det att det inte finns något mönster i samvariationen mellan påståendena 

(Djurfeldt & Barmark 2009; Hair Jr, Black, Babin & Anderson 2010). I bilaga 7 kan 

man avläsa att alla påståenden har ett värde över 0.4 och i alla fall förutom ett överstiger 

värdena även 0.5, vilket indikerar att en faktoranalys är möjlig.   

 

Anti-image-matrisen (Bilaga 6) visar hur pass påståendena är korrelerade med varandra. 

Värdena bör vara låga eftersom det innebär att påståendena inte enbart består av parvisa 

korrelationer utan att de är starkt korrelerade med många påståenden (Djurfeldt & 

Barmark 2009).  I anti-image-matrisen finner vi den diagonala fettextade raden Measure 

of sampling adequacy (MSA). Detta index bör variera mellan 0-1. Man eftersträvar 

dock värden över 0.7 och bör utesluta värden som understiger 0.5. Detta indikerar även 

huruvida påståendena lämpar sig för en faktoranalys (Djurfeldt & Barmark 2009; Hair 

Jr et al. 2010). I bilaga 6 kan man utläsa att alla MSA-värden förutom ”långvarig 

kundrelation”, ”tidspress” och ”budgetpress” har ett värde över 0.7 men eftersom att vi 

gör en explorativ studie tillåter vi påståendena trots lägre värden. 

 

Vid faktoranalys slås flera påståendena ihop till en komponent för att minska risken för 

mätfel som gör ens mått missvisande. För att ytterligare kontrollera att 

sammanslagningen av påståendena är relevanta kan man använda sig av Cronbach’s 

alpha (Djurfeldt & Barmark 2009). För att testa om komponenterna är tillräckligt starka 

bör värdet överstiga 0.7 för att slutsatser ska kunna dras (Djurfeldt & Barmark 2009; 

Hair Jr et al. 2010). En förutsättning för Cronbach’s alpha är att sammanslagningen av 

påståenden består av minst tre stycken påståenden. Detta innebär att komponenterna 

”negativ press”, ”externa förväntningar” och ”interna förväntningar” som endast består 

av två stycken påståenden kommer delas upp och testas som påståenden. I tabell 5.6 

visar Cronbach’s alpha att alla komponenter förutom ”big 4” och ”oberoende” är 

tillräckligt starka. Komponenten ”big 4” anses dock vara stark nog för att testas som en 

sammanslagen komponent. Däremot kommer komponenten ”oberoende” delas upp och 

testas som påståenden.  
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Tabell 5.6 Cronbach’s alpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenvärdet förklarar hur stor del av den sammanlagda variansen komponenten har på 

revisionskvalité. Värdet får inte understiga 1 eftersom komponenten då inte längre 

bidrar till någon förklaring av revisionskvalité (Djurfeldt & Barmark 2009; Hair Jr et al. 

2010). I tabell 5.7 kan man utläsa de nio komponenter som har en bidragande effekt till 

revisionskvalité. Komponenten expertis har den högsta och klart utmärkande 

förklaringsgraden på revisionskvalité på 20.29 %. De fyra första komponenterna har den 

mest utmärkande förklaringsgraden på revisionskvalité medans de fem andra har en 

ytterst liten förklaringsgrad. 

 

Tabell 5.7 Total varians före och efter rotation 
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I tabell 5.8 kan man utläsa den beskrivande statistiken på sammanslagningen av 

påståendena till komponenter. Den komponent som har det högsta medelvärdet är 

”professionalism” som består av påståendena ”revisorns objektivitet”, ”självständighet” 

och ”opartiskhet”. Den komponent som kom näst högst var ”revisorns kompetens och 

byråkultur”. Detta påvisar åter igen samma som den beskrivande statistiken som gjordes 

på påståendena var för sig innan sammanslagning, att det är revisorns egenskaper som 

respondenterna anser påverkar revisionskvalitén mest positivt. Båda komponenterna har 

låga standardavvikelse värden, vilket innebär att det är få avvikelser från medelvärdet 

och såldes att respondenterna är relativt överens om att professionalism och hög 

kompetens är viktigt för hög revisionskvalité. Den komponent som har det lägsta 

medelvärdet är negativ press som består av påståendena tidspress och budgetpress, 

vilket även det är samma resultat som föregående beskrivande statistik.   

 

Tabell 5.8 Beskrivande statistik komponenterna 

 

5.3 Multipel analys 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är multipel analys ägnad att undersöka statistiska 

samband och eventuell kausalitet mellan ett flertal variabler.  

När de multipla analyserna utfördes testades många varianter med olika kombinationer. 

Vid testet med båda de oberoende variablerna erfarenhet och ålder blev toleransnivån 

som bör ligga runt 1.0 alldeles för hög, vilket gjorde att vi var tvungna att endast ha en 

av faktorerna inne i testen. Vi valde då erfarenhet eftersom det är mer relevant för oss 

med revisorns erfarenhet än dess ålder. Ju mer erfarenhet revisorn innehar desto mer fall 

och förhållanden har revisorn påträffat genom åren. Vi har valt att använda oss av 
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faktorerna PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG, de fyra stora revisionsbyråerna 

och lämnat ”annan revisionsbyrå” ute för att kunna avläsa skillnader mellan de fyra 

stora revisionsbyråerna och andra revisionsbyråer då de fyra stora byråerna tenderar att 

tycka likadant. Vid val av titel valde vi att lämna auktoriserad revisor utanför testen och 

använde oss av examinerad godkänd revisor och godkänd revisor för att kunna avläsa 

skillnader då auktoriserad är den som är mest utbildad.   

 

I tabell 5.9 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.000. Den justerade 

förklaringsgraden visar att 23.2 % av förändringarna i komponenten ”expertis” kan 

förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC, Ernst & Young, 

Deloitte och KPMG i större utsträckning anser att expertis påverkar revisionskvalitén 

mer än ”annan revisionsbyrå”.  Det standardiserade beta-värdet påvisar att ju fler 

anställda man är på kontoret desto mer anser man att ”expertis” leder till hög 

revisionskvalité. De anställda på PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG anser att 

”expertis” leder till hög revisionskvalité.  

 

Tabell 5.9 Beskrivande variabel – expertis 

 

I tabell 5.10 kan man utläsa att komponenten ”revisorns kompetens och byråkultur” har 

en signifikansnivå på 0.610 och är därför inte signifikant och kan således inte 

analyseras.  
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Tabell 5.10 Beskrivande variabel – revisorns kompetens och byråkultur 

 

I tabell 5.11 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.000. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 10.1 % av förändringarna i komponenten ”struktur 

och kontroll” kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC, 

Ernst & Young och Deloitte i större utsträckning anser att ”struktur och kontroll” 

påverkar revisionskvalitén än ”annan revisionsbyrå” och KPMG tenderar att tycka så. 

En godkänd revisor anser att ”struktur och kontroll” påverkar revisionskvalitén i större 

utsträckning än en auktoriserad revisor. Det standardiserade beta-värdet påvisar att de 

anställda på PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG anser att ”struktur och kontroll” 

leder till hög revisionskvalité. De godkända revisorerna anser att ”struktur och kontroll” 

leder till hög revisionskvalité.  

 

Tabell 5. 11 Beskrivande variabel – struktur och kontroll 
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I tabell 5.12 kan man utläsa att komponenten ”professionalism” har en signifikansnivå 

på 0.561 och är därför inte signifikant och kan således inte analyseras.  

 

Tabell 5.12 Beskrivande variabel - professionalism 

I tabell 5.13 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.008. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 5.3 % av förändringarna i påståendet ”tidspress” 

kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att Deloitte i större 

utsträckning anser att ”tidspress” påverkar revisionskvalitén än ”annan revisionsbyrå”.  

En godkänd revisor anser att ”tidspress” påverkar revisionskvalitén mer än en 

auktoriserad revisor. Det standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på Deloitte 

anser att ”tidspress” leder till hög revisionskvalité.  De godkända revisorerna anser att 

”negativ press” leder till hög revisionskvalité. Ju mer erfarenhet revisorn innehar desto 

mer anser den att ”tidspress” leder till hög revisionskvalité. 

 

Tabell 5.13 Beskrivande variabel – tidspress 
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I tabell 5.14 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.003. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 6.4 % av förändringarna i påståendet ”budgetpress” 

kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att Deloitte i större 

utsträckning anser att ”budgetpress” påverkar revisionskvalitén än ”annan 

revisionsbyrå” och de anställda på PWC tenderar att anse det.  En godkänd revisor anser 

att ”budgetpress” påverkar revisionskvalitén mer än en auktoriserad revisor. Det 

standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på Deloitte och PWC anser att 

”budgetpress” leder till hög revisionskvalité.  De godkända revisorerna anser att 

”budgetpress” leder till hög revisionskvalité. 

 

Tabell 5.14 Beskrivande variabel – budgetpress 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5.15 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.000. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 10.1 % av förändringarna i komponenten ”big 4” 

kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC, Ernst & 

Young, Deloitte och KPMG i större utsträckning anser att ”big 4” påverkar 

revisionskvalitén än ”annan revisionsbyrå”. Det standardiserade beta-värdet påvisar att 

de anställda på PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG anser att ”big 4” leder till 

hög revisionskvalité.  
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Tabell 5.15 Beskrivande variabel – big 4 

 

I tabell 5.16 kan man utläsa att testet har en stark signifikansnivå på 0.001. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 8.0 % av förändringarna i komponenten 

”byrårotation” kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att 

Deloitte i större utsträckning anser att ”byrårotation” påverkar revisionskvalitén än 

”annan revisionsbyrå”. Det standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på 

Deloitte anser att ”byrårotation” leder till hög revisionskvalité.  Ju mer erfarenhet 

revisorn innehar desto mer anser den att ”byrårotation” leder till hög revisionskvalité. 

 

Tabell 5.16 Beskrivande variabel – byrårotation 
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I tabell 5.17 kan man utläsa att komponenten ”långvarig kundrelation” har en 

signifikansnivå på 0.707 och är därför inte signifikant och kan således inte analyseras. 

 

Tabell 5.17 Beskrivande variabel – långvarig kundrelation 

 

I tabell 5.18 kan man utläsa att testet har en svag signifikansnivå på 0.08. Den justerade 

förklaringsgraden visar att 2.7 % av förändringarna i komponenten ”kortvarig 

kundrelation” kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att Ernst 

& Young i större utsträckning anser att ”kortvarig kundrelation” påverkar 

revisionskvalitén än ”annan revisionsbyrå”. En godkänd revisor tenderar att anse att en 

”kortvarig kundrelation” påverkar revisionskvalitén i större utsträckning än en 

auktoriserad revisor. Det standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på Ernst & 

Young anser att ”kortvarig kundrelation” leder till hög revisionskvalité.  Ju fler 

anställda det finns på kontoret desto mer anser de anställda att ”kortvarig kundrelation” 

leder till låg revisionskvalité. Ju mer erfarenhet revisorn innehar desto mer anser den att 

”kortvarig kundrelation” leder till hög revisionskvalité. De godkända revisorerna anser 

att en ”kortvarig kundrelation” leder till hög revisionskvalité. 
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Tabell 5.18 Beskrivande variabel – kortvarig kundrelation  

 

I tabell 5.19 kan man utläsa att påståendet ”kundens höga förväntningar” har en 

signifikansnivå på 0.268 och är därför inte signifikant och kan således inte analyseras.  

 

Tabell 5.19 Beskrivande variabel – kundens höga förväntningar  

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5.20 kan man utläsa att testet har en svag signifikansnivå på 0.093. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 2.4 % av förändringarna i påståendet ”lagar och 

regleringar” kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC 

och Ernst & Young i större utsträckning anser att ”lagar och regleringar” påverkar 

revisionskvalitén än ”annan revisionsbyrå”.  En examinerad godkänd revisor anser att 

”lagar och regleringar” påverkar revisionskvalitén mer än en auktoriserad revisor. Det 

standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på PWC och Ernst & Young anser 
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att ”lagar och regleringar” leder till hög revisionskvalité.  De examinerade godkänd 

revisorerna anser att ”lagar och regleringar” leder till hög revisionskvalité. Ju mer 

erfarenhet revisorn innehar desto mer tenderar den att anse att ”lagar och regleringar” 

leder till hög revisionskvalité. 

 

Tabell 5.20 Beskrivande variabel – lagar och regleringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5.21 kan man utläsa att testet har en signifikansnivå på 0.010. Den justerade 

förklaringsgraden visar att 5.1 % av förändringarna i komponenten ”högt arvode” kan 

förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC, Ernst & Young 

och KPMG i större utsträckning anser att ”högt arvode” påverkar revisionskvalitén än 

”annan revisionsbyrå”. En godkänd revisor tenderar att anse att ”högt arvode” påverkar 

revisionskvalitén mer än en auktoriserad revisor. Det standardiserade beta-värdet 

påvisar att de anställda på PWC, Ernst & Young och KPMG anser att ”högt arvode” 

leder till hög revisionskvalité.  De godkända revisorerna anser att ”högt arvode” leder 

till låg revisionskvalité. 
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Tabell 5.21 Beskrivande variabel – högt arvode 

 

I tabell 5.22 kan man utläsa att testet har en svag signifikansnivå på 0.077. Den 

justerade förklaringsgraden visar att 2.7 % av förändringarna i komponenten ”tydliga 

riktlinjer” kan förklaras av kontrollvariablerna. Signifikans-nivån indikerar att PWC i 

större utsträckning anser att ”högt arvode” påverkar revisionskvalitén än ”annan 

revisionsbyrå”. Det standardiserade beta-värdet påvisar att de anställda på PWC anser 

att ”högt arvode” leder till hög revisionskvalité. Ju mer erfarenhet revisorn innehar 

desto mer tenderar den att anse att ”tydliga riktlinjer” leder till hög revisionskvalité.  

 

Tabell 5.22 Beskrivande variabel – tydliga riktlinjer 
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5.4 Nyckelord 

I enkätformuläret (Bilaga 4, fråga 8) hade respondenterna möjligheten att definiera och 

beskriva vad de anser revisionskvalité är. Nyckelorden har i tabell 5.23 sammanställts 

till en lista med de 10 vanligaste förekommande orden.  

 

Tabell 5.23 Nyckelord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelorden påvisar att respondenterna anser att revisorns kompetens och 

professionalism är de viktigaste faktorerna för att uppnå hög revisionskvalité. Vilket är 

samma resultat som man kan utläsa ur den beskrivande studien och faktoranalysen.  

 

5.5 Utveckling av revisionskvalitéinstrument 

I tabell 5.24 sammanfattas hur de olika påståendena påverkar revisionskvalitén. I 

tabellen kan man utläsa vilka påståenden i varje komponent som leder till låg respektive 

hög revisionskvalité. De faktorer som är skrivna med kursiv text är respondenternas 

nyckelord som inte redan existerade bland våra påståenden.  Det är få faktorer som kan 

påvisas leda till låg revisionskvalité, endast ”liten revisionsbyrå”, ”långvarig 

kundrelation” och ”högt arvode”.  
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Tabell 5.24 Revisionskvalitéinstrument 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsats och våra reflektioner. Slutligen 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att försöka identifiera och analysera hur revisorer definierar 

revisionskvalité och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög kvalité. 

Vår studie är ett metodologiskt bidrag där vi har försökt att utveckla ett mätinstrument 

för revisionskvalité. Undersökningen är utformad utifrån den teoretiska referensramen 

och har sedan analyserats och sammanställts statistiskt. Resultatet speglar revisorernas 

uppfattning av revisionskvalité men då undersökning har ett större bortfall får en viss 

försiktighet vidtas vid generalisering. 

 

6.2 Professionella-, institutionella- och byråkulturella teorin 

Den institutionella teorin menar att det finns en homogenitet mellan revisionsbyråerna 

som beror på tryck från samhället, intressenter, normer och värderingar eller 

efterliknande av metoder från andra framgångsrika organisationer (Deegan & Unerman 

2011). Vårt resultat påvisar dock att det inte finns någon homogenitet mellan 

revisionsbyråerna, utan resultatet grundar sig på den professionella teorin. Den 

professionella teorin menar att revisorers tankesätt och uppfattning endast präglas av 

den revisionsbyrå man arbetar på. Detta beror delvis på att inom yrket revision är 

beteende och personliga egenskaper viktigare än kunskapen, vilket gör att man formas 

utifrån revisionsbyråns strävan hur deras medarbetare bör agera och uppträda (Grey 

1998; Anderson-Gough et al. 2002). Även den byråkulturella teorin menar att man 

präglas av sin arbetsplats för att alla är medlemar i en profession med liknande 

utbildning och arbetsuppgifter, får motstå liknande problem och följer samma 

lagstiftning och regelverk. Detta skapar en samhörighetskänsla, som gör att revisorerna 

kan identifiera sig med sin revisionsbyrå (Öhman 2004). Det kan dock finnas en tendens 

till homogenitet mellan de fyra stora revisionsbyråerna, PWC, Ernst & Young, Deloitte 

och KPMG. Detta kan bero på att man inom större revisionsbyråer har ett annat 
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tankesätt och synsätt än inom mindre revisionsbyråer. Till exempel om man frågar en 

revisor på PWC, om storleken har någon betydelse för revisionskvalité, blir deras svar 

att det har en stor påverkan, men om man frågar en revisor på en mindre revisionsbyrå 

blir deras svar mer tveksamt. Det kan även finnas en tendens till homogenitet mellan de 

som tillhör ”annan revisionsbyrå”. 

 

6.3 Lagstiftare och standardsättare 

EU menar att genom standarden ISA kommer revisorer att uppnå god revisionskvalité 

och uppnå en professionell etik som innefattar allmännyttig funktion, integritet, 

objektivitet och professionell kompetens. ICAEWs definition av revisionskvalité är att 

revisorn levererar sin lämpliga professionella uppfattning som stödjs av bevis och 

objektiva bedömningar (ICAEW 2012b). IFAC menar att revisionsbyråerna måste 

skapa och upprätthålla en positiv kultur som konstants förstärks. Detta eftersom det är 

en viktig drivkraft, som skapar en miljö där hög revisionskvalité i alla delar av 

revisionsprocessen värderas, investeras i och belönas (IFAC 2007). Gemensamt för 

lagstiftare och standardsättare är deras syn på kvalitetskontroller. För att säkra att god 

revisionskvalité upprätthålls och att revisorerna utför sitt arbete i enlighet med de 

professionella normer, lagstiftning, förordningar och överensstämmer med policyn för 

kvalitetskontroll måste revisionsbyråerna genomgå regelbundna kontroller (EU 2006; 

FAR 2010; IFAC 2011b). Precis som ICAEWs definition av revisionskvalité så påvisar 

resultatet att revisorns kompetens är en viktig faktor för att uppnå hög revisionskvalité 

och som har en stark påverkan. Revisorerna menar även att IFACs uppfattning om att en 

existerande positiv byråkultur är en viktig grund för revisionskvalité. Lagstiftare och 

standardsättare menar på att struktur, kvalitetskontroller och tillsynsmyndigheters 

granskning är viktigt för att försäkra sig om att kvalitén upprätthålls.  Enligt revisorerna 

i vår studie har komponenten struktur och kontroll, det vill säga, strukturerad 

granskningsmetod, kvalitetskontrollsystem, ISA, tillsynsmyndigheters granskning och 

dokumentation, en påverkan för att uppnå hög revisionskvalité. Däremot är lagar, 

reglering och riktlinjer för revisionskvalité faktorer som revisorerna inte tycker har 

någon större påverkan på revisionskvalité. Att lagar och reglering inte har en större 

påverkan enligt revisorerna är något förvånansvärt, eftersom det en av faktorerna som 

reglerar hur revisionsarbetet ska upprättas.  
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6.4 Grönboken 

EU har sedan finanskrisen diskuterat vilka åtgärder de ska vidta för att upprätthålla 

revisorns objektivitet och självständighet. De mest omdiskuterade åtgärderna är en 

tvingande byrårotation och förbud av icke revisionsrelaterade tjänster 

(Revisorsnämnden 2010; Sveriges riksdag 2010; FAR 2011; JURI 2012). FARs 

generalsekreterare Dan Brännström menar att det inte finns några konkreta bevis som 

visar på att ett införande av till exempel byrårotation och ett förbud av icke 

revisionsrelaterade tjänster skulle stärka revisionen eller höja revisionskvalitén. Utan 

det enda som är säkert är att det kommer bli dyrare för revisionsbyråernas kunder (FAR 

2012b). I en undersökning visade resultatet att risken för att revisionsfel inträffar är tre 

gånger så stor när revisionen genomförs för första eller andra gången av revisionsbyrån. 

Den ökade risken i nya revisioner beror på revisorernas brist på kunskap om kunden och 

dess verksamhet, kunskap som vinns över tiden (George 2004). Det finns revisorer som 

menar att genom att erbjuda ytterligare tjänster som inte är revisionsrelaterade ger dem 

en bättre möjlighet att få en djupare förståelse för kunden och dess affärsprocess 

(Wooten 2003; FAR 2010). Eftersom kritikerna är så skarpa och grundar sina uttalanden 

utifrån studier bildas uppfattningar att vårt resultat borde stödja deras kritik. Revisorer i 

vår studie verkar dock instämma med EU och inte med kritikerna. De menar att 

byrårotation och en kortvarig kundrelation leder till bättre revisionskvalité än en 

långvarig kundrelation. Detta kan bero på att revisorn vid en långvarig kundrelation får 

en för nära relation med kunden och på så vis förlorar sin objektivitet och förmåga att 

rapportera felaktigheter. Vad revisorer anser om icke-revisionsrelaterade tjänster är 

svårt att påvisa utan det enda det visar är att det kan ha en koppling till stora 

revisionsbyråer och deras goda rykte. 

 

6.5 Arvode 

Francis (2004) menar att ett högre revisionsarvode medför en högre revisionskvalité, 

antingen genom mer anstängning från revisorerna eller genom större expertis från 

revisorn. Även revisorn på PWC från pilotintervjuen menar att ett högre 

revisionsarvode kan innebära en mer erfaren och kompetent revisor som därför kostar 

mer och man kan därför förvänta sig högre revisionskvalité. Vårt resultat visar dock att 

ett högt revisionsarvode inte alls leder till högre revisionsarvode utan att det påverkar 
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revisionskvalitén negativt. Detta är ett häpnadsväckande resultat då det utifrån den 

teoretiska referensramen är helt motsägelsefullt. 

 

6.6 Rykte 

Teorin menar att det överlag fokuseras på två huvudsakliga principer som motiverar 

revisorerna att prestera revisionskvalité och skapa rykte. Det ena är att om revisorerna 

inte presterar revisionen med god kvalité står de som juridiskt ansvariga, detta är ett 

incitament för att prestera god kvalité. Det andra är att revisorerna har ett incitament att 

skapa ett gott rykte genom att leverera god kvalité för att undvika att underprestera, då 

deras klienter värdesätter god kvalité (Skinner & Srinivasan 2010). Varje revisors rykte 

uppdateras i enlighet med resultatet av dennes revision (Chen, Whinston & Xu 2008). 

Respondenterna anser att rykte leder till hög revisionskvalité men inte i enlighet med 

den grad som man uppfattar utifrån teorin och våra antaganden utifrån teorin. Detta kan 

vara något förvånansvärt då man antar att ett gott rykte är uppbyggt på grund av att 

revisorn har presterat ett bra arbete som uppnår god revisionskvalité. 

 

6.7 Storlek 

Enligt flera studier (t.ex. DeAngelo 1981; Krishnan & Schauers 2001; Choi et al. 2007; 

Francis 2011; Harrison et al. 2011) har storleken på revisionsbyrån stor inverkan på 

revisionskvalitén. En del av studierna påvisar att storleken till och med är en av de 

viktigaste faktorerna som har den mest dokumenterade effekten, eftersom större 

revisionsbyråer är mer kompetenta och självständiga. Att ”revisionen utförs av en 

revisor som arbetar på en stor byrå” anser revisorerna i vår studie inte ha en stor 

påverkan på revisionskvalité. Detta kan bero på att revisorerna ser påståendet som en 

yttre faktor, som inte har någon direkt påverkan. Dock anser revisorerna att 

komponenten ”expertis”, det vill säga faktorerna IFRS-specialister och skattejurister 

tillgängliga inom byrån och på kontoret, har den största positiva påverkan på 

revisionskvalité samtidigt som den även påvisar att en mindre revisionsbyrå leder till 

sämre revisionskvalité. Detta beror på att mindre revisionsbyråer inte innehar sådan 

kompetens som IFRS-specialister och skattejurister. Vilket innebär att det är större 

revisionsbyråer som innehar sådan kompetens, som i sin tur gör att större 

revisionsbyråer indirekt leder till högre revisionskvalité.  
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6.8 Struktur vs. Omdöme 

Trenden visar att revisionsbyråer antar en mer strukturerad tillvägagångssätt för att 

återspegla det intensifierade behovet för revisionsbyråerna att förbättra och kontrollera 

revisionskvalitén, effektivisera granskningsmetoden och optimera lönsamheten eftersom 

det ger en partiell lösning på revisionsbyråns interna problem som hotar deras 

ekonomiska överlevnad (Bamber et al. 1989; Carpenter et al. 1994; Power 2003). 

Studier (t.ex. Francis 1994; Reinstein et al. 1996; Carpenter et al. 1994) menar därför att 

de strukturerade revisionsbyråerna bör ändra sin revision för att kunna anpassa den till 

specifika situationer och anpassa sitt tillvägagångssätt till den specifika kunden (Ibid.). 

Vårt resultat påvisar att för revisorer är både struktur och revisorns omdöme två viktiga 

faktorer som påverkar revisionskvalitén positivt, att det är en kombination som ger den 

högsta revisionskvalitén och som man anpassar efter den specifika kunden. Detta beror 

på att om man endast antar en strukturerad granskningsmetod kan revisorn bli för 

inskränkt i sin struktur medans om man endast antar en mer ostrukturerad 

tillvägagångssätt finns det risk för att revisorns professionella bedömningar strider mot 

normgivning och att för stor variation mellan snarlika fall kan förekomma. Därför ger 

en kombination det bästa utfallet.  

 

6.9 Oberoende 

Det är viktigt att revisorn är objektiv och självständig för att ha förmågan att korrekt 

rapportera felaktigheter. Om revisorn inte är objektiv utan faller offer för personlig och 

känslomässig press är risken för sämre revisionskvalité större. Faktorer som prissättning 

och icke revisionsrelaterade tjänster påverkar inte bara revisorns oberoende utan även 

revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter (Wooten 2003). Utifrån Wooten (2003) och 

bland annat EUs (2006) diskussion bildas en uppfattning om att revisorns oberoende är 

en mycket viktig del för att uppnå revisionskvalité. Revisorerna menar dock att 

oberoende har en positiv inverkan på revisionskvalité men att det finns andra faktorer 

som är viktigare, som ”expertis”, ”revisorns kompetens och byråkultur”, ”struktur och 

kontroll”. 
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6.10 Slutsats 

Resultatet påvisar att det inte endast är en eller ett par faktorer som är avgörande för 

revisionskvalité, utan det är en kombination utav många faktorer. Dessa faktorer kan 

dessutom variera från kund till kund och från uppdrag till uppdrag. Vad resultatet dock 

påvisar, som inte varit tydligt i litteraturen, är betydelsen av expertis inom byrån och på 

kontoret. För att kunna uppnå hög revisionskvalité krävs tjänster som IFRS-specialister 

och skattejurister. Revisorerna menar även att revisorns kompetens och en positiv 

byråkultur är en viktig del för att uppnå revisionskvalité.  

 

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att de faktorer som i den teoretiska referensramen 

framkommer som avgörande för revisionskvalité, inte verkar vara de mest avgörande 

faktorerna. De faktorerna kan ha en viss påverkan då det inte är en utan många faktorer 

som utgör grunden för att en hög revisionskvalité ska kunna uppnås, men inte alls i den 

utsträckning som man innan undersökningen var övertygad om utifrån teorin.  

 

På frågan hur revisorernas definition och beskrivning av revisionskvalité är, som 

revisorerna fick besvara innan de fick ta ställning till våra påståenden, så blev resultatet 

av deras nyckelord revisorns kompetens och professionalism, vilket även speglar hela 

undersökningens resultat. Den stora skillnaden är att ”expertis” framstår som mest 

betydelsefull. Detta kan bero på att revisorerna försvarar sitt ämbete som revisor och 

lyfter fram sin egen kompetens, men vårt resultat påvisar att revisorns kompetens inte är 

tillräcklig, utan att man även måste inhämta kompetens som till exempel IFRS-

specialister och skattejurister för att kunna uppnå högsta möjliga revisionskvalité.  

 

6.11 Förslag till vidare forskning 

Eftersom vår studie är av metodologiskt bidrag då vi har försökt att uteveckla ett 

mätinstrument för revisionskvalité och eftersom vår studie är av explorativ ansats kan 

nästa steg vara att undersöka de komponenter som denna studies resultat påvisar att 

revisorerna tycker påverkar revisionskvalité positivt respektive negativt. Detta för att 

undersöka hur revisorerna skulle ta ställning till de utformade komponenterna.   
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Det kan vara intressant att genomföra denna studie utifrån en kvalitativ undersökning 

istället för en kvantitativ som vi har valt. Detta för att få en mer djupare och mer 

omfattande inblick i revisorernas uppfattning om revisionskvalité.   

 

Vidare forskning kan undersöka ytterligare faktorer, än de vi valt att undersöka, som 

kan anses som relevanta för påverkan på revisionskvalité. Man skulle även kunna göra 

studier där den ena studien inriktar sig mer mot mindre revisionsbyråerna och den andra 

mot de fyra stora revisionsbyråerna för att ytterligare undersöka skillnader som existerar 

i revisionsbyråernas uppfattning om revisionskvalité beroende på storlek. 
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Bilaga 1 – Pilotintervju med godkänd revisor och 

VD för mindre revisionsbyrå, Crowe Horwath 

 

Vad anser Du vara revisionskvalité? 

Vad gäller kvalitén på revisonsarbetet så är det att ha en bra dokumentation, att man har 

synpunkter som man visar på varje balanspost eller i resultaträkningen, att göra ett bra 

väldokumenterat jobb. Här finns det många riktlinjer som man ska gå igenom.  

Sen finns det en annan typ av kvalité som att man motsvarar kundens förväntningar, om 

vad de ser som kvalité. Kunderna vill gärna att man till exempel gör ett snabbt jobb och 

att man återkommer med synpunkter.  

Sen när vi blir kvalitetsgranskade tittar vi på något helt annat, då ser vi hur det ser ut i 

våra pärmar, om vi gjort ett inträngande jobb och om vi varit tillräckligt kritiska.  

 

Vad gör Du för att Ditt arbete skall uppnå revisionskvalité? 

När revideringen är färdig går jag alltid igenom min akt en extra gång och gör den här 

slutkontrollistan och då känner jag förhoppningsvis att jag har gjort allt. Sen kan det 

vara så att när man tittar på en akt året efter så kan man undra vad man har gjort. 

 

Vi försöker uppnå bra kvalité genom att följa riktlinjerna som vi har, att vi till exempel 

dokumenterar så mycket som möjligt, vi dokumenterar gärna lite extra på den här byrån. 

Detta ser vi som en säkerhet, att vara extra noggranna.  

 

Vilka faktorer tror Du påverkar revisionskvalité? 

Att man kommer fram till en slutledning av sitt gjorda arbete, att man har synpunkter 

och att man tittar om det finns några problem som till exempel att något kan vara 

felvärderat. Man drar en slutsats, vad påverkar bokslutet, hur påverkar det siffrorna som 

vi visar utåt. Vi skriver alltid vilken granskning vi har gjort vid varje balanspost och 

skriver en kommentar och utifrån detta drar vi en slutsats. Slutsatserna ska sedan 

sammanfattas i ett revisions pm.  

 

Hur anser Du att arvodet påverkar revisionskvalitén? 



 

 

Kvalité kostar, men vi försöker lägga ner lite extra, göra lite extra som vi inte tar betalt 

för. Vi har något möte med kunden eller gör ett besök hos kunden utan att ta extra 

betalt. Då ser de vad vi gör och upplever kvalité. Det gör att vi inte ligger dyrare än 

någon annan och vi får en bättre kontakt med kunden. Det är inte alla som vet vad vårt 

jobb innebär och vad vi gör, så därför kan det vara bra att besöka kunden och informera 

och förklara. 

 

Hur anser Du att ryktet påverkar revisionskvalitén? 

Det är ju inte sådana här faktorer vi blir granskade för. 

När en kund lämnar in något som vi ska granska har vi en viss tidsgräns på hur snabbt 

vi gör detta jobbet, hur snabbt man återkommer till kunden, det är viktigt. Vi har sagt att 

får vi in ett bokslut, så ska arbetet vara klart senast efter tre veckor. 

Att alltid ringa upp kunderna och ha en genomgång med dem och försöka komma med 

positiva förslag, ha en god kommunikation, tänka ett steg till, försöka att föreslå inte 

bara det polisiära, att så här får man inte göra och det här får man inte göra, utan att man 

kommer med positiva förslag. 

Sen om vi kan få komma ut till kunden under året så kan vi komma med förslag och på 

så vis förebygga fel och problem. Det kan finnas kunder som inte vet att man till 

exempel inte få ha förbjudna lån och skulle vi få in det när året är slut kan vi inte göra 

mycket åt det. 

Man påminner när det är dags för dem att skicka in sitt bokslut till oss, detta är sådana 

småsaker som vi gör som uppskattas.  

 

Hur anser Du att storleken på revisionsbyrån påverkan revisionskvalitén? 

Jag tror att för mindre kunder har det stor betydelse att man har en lokal revisionsbyrå, 

vilket också gör att man kan ha en närmare kontakt och ofta har de uppfattning om att 

det är billigare med en lokal byrå. För större kunder tror jag att det är viktigt att 

revisionsbyrån har kontor på många ställer, för om de har lager och verksamhet på olika 

platser i Sverige så finns det ett kontor närliggande, så storleken har betydelse.  

 

Hur ser Du på de så kallade fyra stora revisionsbyråerna, PWC, Ernst & Young, 

Deliotte och KPMG? 

Jag tror att deras revision är bra men jag tror inte att det idag finns någon revisionsbyrå 

som inte uppnår den kvalité som man ska ha.  



 

 

Det kan väl vara så med att de stora byråerna de granskar ju sig själva, det kan nog vara 

tuffare för en mindre där det kommer folk utifrån som granskar deras byrå. Man vet ju 

inte hur mycket som döljs hos de fyra stora.  

Sen har de fyra stora en press på sig, att man ska debitera hur många timmar man lagt 

ner, ha en högre timpeng och pengarna skall ju flyttas uppåt i organisationen. 

Det är något mellanting egentligen som är det bästa anser jag. För en mindre byrå kan 

det ju bli för ensamt om man är själv, de större kan bli för stora och mest inrikta sig på 

de stora företagen och kommunerna så att man tappar känslan för de små. 

Vi inriktar ju oss helt på ägarledda företag, skulle vår kommun här komma och fråga 

om vi kunde revideras kommunen så skulle vi tacka nej. Vi inriktar oss mot aktiebolag 

och det är vår affärsidé, som vi är bra på.  

 

Har Ni någon gräns för hur stort ett företag som Ni skall revidera kan vara? 

Nja, i med att vi är med i nätverket Crowe Horwath som är en av de tio största i världen 

men i Sverige är vi inte så stora, utan har bara tolv byråer, så har vi all kompetens inom 

den kedjan. Vi har skattejurister, revisorer med erfarenheter av olika branscher så det är 

bara att välja. Vi kan ta in hur stora som helt tack vare att vi är med i det här nätverket.  

Det fungerar så att det är ett antal byråer som äger ett servicebolag Crowe Horwath 

Sweden, så ordnar servicebolaget gemensamma utbildningar och kvalitésystem.  

Vi har alla möjligheter att både vara en liten och en stor byrå på något sätt. Vi ligger på 

ett bra mellanting, vi är den lokala byrån här i Sölvesborg men 70 % av våra kunder 

kommer utanför Sölvesborgs kommun, som Malmö, Kristianstad och Karlshamn. Sen 

finns vi genom nätverket i de stora orterna som Stockholm och Malmö där företag har 

lite extra avdelningar, så vi finns på många ställen i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Pilotintervju med godkänd revisor och 

kontorschef för ett mindre PWC kontor 

 

Vad anser Du vara revisionskvalité? 

Kvalité på själva revisionen, på det jag utför, då är god kvalité att det utförs i enlighet 

med god revisionssed, den som gäller i Sverige just nu är samma som gäller i hela 

världen, ISA. Om man följer ISA så uppnår man god kvalité. 

 

Vad gör Du för att Ditt arbete skall uppnå revisionskvalité? 

I vår organisation har vi ju mycket verktyg och många interna kurser för att vi just ska 

arbeta enligt ISA. Egentligen handlar det för mig om att jag vet att om jag följer vårt 

företags interna policys och använder dess verktyg så kommer jag uppnå god kvalité 

 

Vilka faktorer tror Du påverkar revisionskvalité? 

Tydlighet i lagstiftningen och i normgivningen. Samt att det inte bara är vi revisorer 

utan även kunderna som känner till dessa normer och förstår dem i så stor utsträckning 

som möjligt och följer dem. Kunskapsnivån är hög och om vi har en eventuell assistent 

att dennes kunskapsnivå också är hög. 

 

Hur anser Du att arvodet påverkar revisionskvalitén? 

Det är en svår avvägning, revision är en hög kostnad samtidigt som vi menar att världen 

är så komplicerad idag. Oftast skulle företagen idag förlora pengar på att inte ha 

revision. Man får hela tiden relatera kostnaden på revisionen till vad företagen 

egentligen vinner på revisionen. Det gäller att ha en bra balansgång där emellan. Vi är 

inte ett dugg intresserade av att suga ur företagen så att de går omkull för då har vi inga 

kunder längre.  

 

Innebär ett högre revisionsarvode högre revisionskvalité? 

I viss mån gör det de. Internt i vår organisation är det att ju mer erfarenhet desto dyrare 

är du och då kan man även förväntas vara duktigare. De stora byråerna är något dyrare, 

än Kalle i källaren, vi håller absolut en högre kvalité och det måste vi ta betalt för, 

därför att det kostar att hålla den här kvalitén. 



 

 

Hur anser Du att ryktet påverkan revisionskvalitén? 

Om man tar till exempel en bank som ska låna ut pengar till ett företag, lånar de nog 

hellre ut pengar till ett företag som har reviderats av oss än till ett företag som har 

reviderats av en Kalle i någon källare. 

 

Hur anser Du att storleken på revisionsbyrån påverkar revisionskvalitén? 

Storleken har en stor betydelse men lokala fenomen uppstår också. Det kan vara en liten 

byrå som är väldigt stor på en lokal ort. Det är svårt att säga att det bara är de fyra stora 

som är bra och att alla andra är mindre bra, utan man måste titta på den lokala 

marknaden. Men om man tittar väldigt generellt så är de fyra stora bättre. Sen är de till 

exempel så att en stor byrå har råd att ha skattejurister anställda, det har ju inte en 

mindre byrå. Det är ju en kunskapskälla för oss och framförallt när vi ska sälja tjänster 

till kunder så är det en källa vi kan använda oss av för att höja kvalité. 

 

Är det någon skillnad på kvalitén mellan PWCs kontor? 

Nej det skulle jag inte vilja säga, vi ska ju jobba på samma sätt och jobbar med exakt 

samma verktyg, men sen är de ju så att det är individen som till viss del gör jobbet.  

Möjligen får man lägga in en brasklapp att i Stockholm har vi ett helt annat prisläge där 

priserna är säkert dubbelt så höga som i lilla Sölvesborg. Vi har ju tillgång till precis 

samma kunskap så nej, det är ingen skillnad men stockholmarna skulle kanske svarat 

annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Följebrev 

 

Hej! 
 

Vi inbjuder Er med anledning av Ert arbete som revisorer till att medverka i en kortare 

enkätundersökning. Vi håller på att genomföra en studie om revisionskvalité utifrån 

revisorernas perspektiv och vill gärna med hjälp av Er få förståelse för hur Ni definierar 

revisionskvalité och vilka faktorer som påverkar revisionskvalitén.  
 

Efter den omfattade finanskrisen år 2008 har revisorns roll granskats av EU. Detta har 

utvecklats till en debatt om vilka åtgärder man ska vidta för att återupprätta 

trovärdigheten och återfå förtroendet för revisorer och revisionsbyråerna. På grund av 

denna debatt har bland annat EU-kommissionen kommit fram med åtgärder som i sin 

tur ska leda till högre revisionskvalité. Det finns sammantaget många som har en 

uppfattning om vad som är revisionskvalité beroende på vilken relation man har till 

revision. Det råder även en diskussion om vilka faktorer som har den största påverkan 

på revisionskvalité. När det görs studier och forskning inom revision diskuteras faktorer 

som kostnad, rykte och storlek. Problemet med dessa faktorer är att det är bedömningar 

gjorda av omgivningen och inte utav revisorerna själva. Revisorerna påverkar dessa 

faktorer genom att till exempel göra ett bra arbete som i sin tur skapar ett gott rykte, 

men frågan vi ställer oss är hur revisorer ser på revisionskvalité och hur de förvissar sig 

om att de genomför revision med hög kvalité? 
 

Vi skickar detta mail till Er med en förhoppning om att Ni har ett intresse av att delta i 

denna undersökning. Enkätundersökningen är beräknad till max 5 minuter och kommer 

att ske via länken nedan. Resultatet kommer att användas för att försöka finna faktorer 

som har ett samband med revisionskvalité. Studien kommer slutligen vara en del av vår 

examensuppsats för ekonomprogrammet på Högskolan i Kristianstad under handledning 

av doktorand Pernilla Broberg.  
 

Eftersom Ni är utvalda vill vi gärna att ni medverkar i vår enkätundersökning senast den 

16 maj. Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. Som tack för Ert deltagande 

kommer Ni att få möjlighet att ta del av studiens resultat, vilket vi hoppas kan vara av 

intresse för Er.  
 

Vi är mycket tacksamma om Ni vill delta! 

Enkäten finns via följande länk: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGh5QmJTTmpUWWZrN2N

CX29TUVlUdnc6MQ 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Lilja & Emelie Thomassen 

Ekonomprogrammet 

Högskolan Kristianstad 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGh5QmJTTmpUWWZrN2NCX29TUVlUdnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGh5QmJTTmpUWWZrN2NCX29TUVlUdnc6MQ


 

 

Bilaga 4 – Enkätformulär 

 Bakgrund 

 

1. Kön 

Man 

Kvinna 

 

2. Ålder 

 

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar Du för? 

PWC 

Ernst & Young 

Deloitte 

KPMG 

Annan 

 

4. Om annan revisionsbyrå specificera gärna 

 

 

5. Hur många anställda finns det på Ditt kontor? 

 

 

6. Vilken titel har Du? 

Auktoriserad revisor 

Examinerad godkänd revisor 

Godkänd revisor 

 

7. Antal år som godkänd eller auktoriserad revisor 

 

 

8. Hur skulle Du kortfattat definiera/beskriva revisionskvalité? 

Svara gärna med tre ord 



 

 

 

 

 

Fortsätt »
 

 

 

Nedan anges ett antal faktorer som kan påverka revisionskvalité för 

enskilda uppdrag. Ni ombedes vänligen ange huruvida Ni anser att 

dessa faktorer leder till låg respektive hög revisionskvalité. 

 

Markera Ditt svarsalternativ på den 7-gradiga skalan mellan låg till hög revisionskvalité. 

 

9. Revisionsarvodet är högt 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

10. Revisionsbyrå där revisorn arbetar har ett gott rykte 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

11. Revisionen utförs av en revisor som arbetar på en liten byrå 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

12. Revisionen utförs av en revisor som arbetar på en stor byrå 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

13. Revisorn utför icke revisionsrelaterade tjänster 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

14. Revisorn som utför revisionen är objektiv 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

15. Revisorn som utför revisionen är självständig 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

16. Revisorn som utför revisionen är opartisk 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

17. Det finns ett väl etablerat kvalitetskontrollsystem på byrån där revisorn som utför revisionen 

arbetar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

18. Revisorn som utför revisionen använder en mycket strukturerad granskningsmetod 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

19. Tillsynsmyndigheters granskning 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

20. Kunden har höga förväntningar på revisorns arbete 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

21. Lagar och regleringar påverkar utformningen av revisionsarbetet 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

22. God intern kommunikation (inom byrån) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

23. God extern kommunikation med kunden 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

24. Revisionsstandarder (ISA) påverkar utformningen av revisionsarbetet 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

25. Revisorn har hög kompetens 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

26. Revisorn gör professionella bedömningar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

27. Revisionsbyrån präglas av positiv kultur 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

28. Revisorns dokumentation är omfattande 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

29. Tvingande byrårotation 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

30. Revisorn rapporterar de felaktigheter som upptäcks vid revisionen 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

31. En långvarig kundrelation 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

32. En kortvarig kundrelation 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

33. En branschspecificerad revisor utför revisionen 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

34. Revisionsbyrån har tydliga riktlinjer för vad som anses vara hög revisionskvalité 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

35. Skattejurister finns tillgängliga på kontoret 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

36. Skattejurister finns tillgängliga inom byrån 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

37. IFRS-specialister finns tillgängliga på kontoret 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

38. IFRS-specialister finns tillgängliga inom byrån 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

39. Tidspress 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

40. Budgetpress 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mycket låg revisionskvalité 
       

Mycket hög revisionskvalité 

 

 

« Bakåt Fortsätt »
 

 

 

 

Är Du intresserad av att ta del av resultatet var god ange Din e-mailadress: 

Tack för Din medverkan! 



 

 

 

 

 

« Bakåt Skicka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 – Korrelationsmatris (Spearman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 – Anti-image korrelationsmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 – Kommunaliteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


