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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze experienced auditors' 

perception of a structural working approach in the form of checklists for both experienced and 

less experienced auditors.  

Methodology: The study is based on a quantitative method in the form of a questionnaire sent 

to all Swedish approved auditors. The response rate was 4.8 percent. The responses were 

analyzed by Pearson correlation matrix, multiple linear regression and t-test.  

Findings: The results showed a general positivity to checklist use, however, the auditors are 

even more in favor of the less experienced auditors to use checklists. 

Theoretical perspectives: We apply theory of professions, structure and judgement at the 

auditors with diverse experience. 
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Sammanfattning 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera erfarna revisorers uppfattning om ett 

strukturellt arbetssätt i form av checklistor för både erfarna och mindre erfarna revisorer.  

Empirisk metod: Studien bygger på en kvantitativ metod i form av en enkätstudie utskickad 

till alla Sveriges auktoriserade revisorer. Svarsfrekvens var 4,8 procent. Svaren analyserades 

genom Pearson korrelationsmatris, multipel linjär regression och t-test.  

Resultat: Resultatet visar en generell positivitet till checklistanvändande, dock är revisorers 

uppfattning att de är mer positiva till att de mindre erfarna revisorerna använder sig av 

checklistor. 

Teoretiskt perspektiv: Applicerar teori om professioner, struktur och omdöme på revisorer 

med olika erfarenhet.   
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Förord 

Idén till den här magisteruppsatsen väcktes under en tidigare kurs då vi för första gången fick 

en inblick i hur arbetet ute på revisionsbyråerna ser ut. Under denna tid besökte, observerade 

och intervjuade vi revisorer med olika erfarenhet på revisionsbyråer. Något som slog oss 

under denna lärorika tid var hur stor del av arbetstiden som, främst för de mindre erfarna 

revisorerna, spenderades på strukturerat arbete med checklistor som hjälp. Uppfattningen vi 

fick var att checklistorna vägledde revisorerna i deras arbete, både på gott och ont. Eftersom 

vi båda strävar mot en framtida karriär inom revision kändes en uppsats om revisorers 

arbetssätt som något som skulle kunde bidra till en större förståelse för oss om det som väntar 

efter att denna magisteruppsats är färdigställd. 

Vi vill ge vår handledare Pernilla Broberg ett stort tack för hennes engagemang, inspirerade 

sätt och dedikerade vägledning. Vi vill även passa på att tacka de respondenter som bidragit 

med studiens empiriska material genom att de svarade på vår enkät.   

 

 

 

 

 

 

Kristianstad, juni 2014  

 

_____________________________ _____________________________ 

Hanna Elledil             Emelie Nilsson  
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Inledning 
 

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

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revision ger ökad trovärdighet åt ett 

företags finansiella information genom att revisorn kvalitetssäkrar den information som 

företaget lämnar om sin ekonomiska situation och som företagets styrelse och verkställande 

direktör har ansvaret för.” (FAR, 2013:13) 

Med det inledande citatet definieras revision i Sverige. Under de senaste decenniernas 

företagsskandaler runt om i världen har revisorerna fått utstå kritik och ifrågasättande (Holm 

& Zaman, 2012; Willoughby, Carmona & Momparler, 2012). Förtroendet för 

revisionsbranschen tenderar att minska som en följd av dessa händelser (Hemraj 2002; Umar 

& Anandarajan, 2004; Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005:10,15; Cianci & Bierstaker, 

2009; Kuruppu, Laswad & Oyelere, 2012; Myers, Schmidt & Wilkings, 2013).  

Revisionsbranschen har genomgått en förändring. Historiskt sett har branschen varit en 

oberoende granskare som numera är utsatt i högre grad för kommersialism där revisorn måste 

konkurrera om klienterna i större utsträckning (Umar & Anandarajan, 2004). En bidragande 

orsak till förändringen i Sverige är den avskaffade revisionsplikten (Regeringen, 2010). 

Kritiken mot revisionsbranschen riktas främst mot brist på objektivitet. Brist på oberoende 

påverkar därmed revisorsprofessionen negativt (Hemraj, 2002; Jamal & Sunder, 2011; 

Willoughby et al., 2012; Rodríguez-Ávila & Monllau-Jaques, 2013).  

Kritiken mot revisorsprofessionen handlar även om endast om revisorns strukturella arbetssätt 

som påstås öka på bekostnad av revisorns professionella omdöme. Det professionella 

omdömet anses vara betydelsefullt i en profession (Johansson et al., 2005; Broberg, 2013). 

Struktur (structure) kontra omdöme (judgement) är väl omdiskuterat inom forskningen 

(exempelvis: Dirsmith & McAllister, 1982a, b; Smith, Fiedler, Brown & Kestel, 2001; Power, 

2003; Johansson et al., 2005; Öhman, 2007; Rosman, 2011; Broberg, 2013). Det är främst 

sedan 1970-talet som revisionsprocessen utvecklats mot mer struktur i revisionen då de större 

byråerna implementerade nya strukturella arbetsmetoder (Cushing & Loebbecke, 1986). 

Debatten kring struktur och omdöme handlar även om skilda synsätt på hur 

revisionsprocessen bör se ut, det vill säga balansen mellan graden av struktur och individuellt 

omdöme (Dirsmith & McAllister, 1982a; Cushing & Loebbecke, 1986; Power, 2003; 
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Johansson et al., 2005). Det finns två huvudsakliga uppfattningar. De som hävdar att det är 

mer fördelaktigt med mer struktur än omdöme, och de som menar att omdöme alltid behövs 

och därför är viktigare än struktur (Smith et al., 2001).  

Hooper & Xu (2012) och Broberg (2013) förklarar att strukturella arbetsuppgifter idag är en 

stor del av revisionsyrket. Det är en konsekvens av företagsskandaler tillsammans med andra 

faktorer såsom trenden mot den globala harmoniseringen av revisionsstandarder (Öhman, 

2007), att användandet av teknik ökat (Johansson et al., 2005) och generellt utökade lagar, 

regelverk och riktlinjer för revisorer. Power (2003) argumenterar för struktur och omdöme 

som två delar av revisionsarbetet, där struktur bidrar till legitimitet och transparens som nås 

genom standardiserad praktik. Det är den ökade efterfrågan på legitimitet, både för klienten 

och revisorn, som gör att struktur är viktigt för revisionsbyråer idag. Schroeder, Reinstein & 

Schwartz (1996) och Johansson et al. (2005) menar att ett allt för strukturellt arbetssätt kan 

påverka revisorns omdöme. Det finns en risk att revisorn endast samlar in de revisionsbevis 

som revisionssystemet kräver. Vilket kan leda till att revisorn missar något betydelsefullt, 

vilket revisorn möjligtvis upptäckt om denne istället hade förlitat sig i större utsträckning på 

sitt professionella omdöme (Schroeder et al., 1996; Power, 2003; Johansson et al., 2005).  

Ett vanligt strukturellt verktyg inom revision är checklistor (Broberg, 2013). En checklista är 

ett verktyg som består av en lista på aktiviteter, objekt och kriterier som används för att utföra 

en viss uppgift. Checklistor ger vägledning vid insamlandet av relevanta bevis som sedan kan 

användas för att sammanställa och utvärdera en uppgift. Eftersom det är en systematisk 

process är checklistor en relevant och användbart hjälpmedel för utvärderingsändamål (Martz, 

2010). Benämningar likställda med struktur i form av checklistor är exempelvis protokoll 

(Fausett, Propst, van Doren & Clark, 2011), mallar och frågeformulär (Cushing & Loebbecke, 

1986). 

Revisionsföretagen utmärks av en utvecklad hierarkisk organisationsstruktur (Broberg, 2013) 

där de anställdas utbildning, tidigare uppgifter och erfarenhet bestämmer var i hierarkin de 

placeras. Hierarkin går från nyanställda (“de som lär”1) till mer erfarna (“de som kan”2). 

Revisionsarbetet sker i team (Pentland, 1993; Bhattacharjee & Moreno, 2002), främst i 

                                                
1 “De som lär” används som ett begrepp i artikeln vilket syftar till att beskriva revisorer som är mindre erfarna 
och till exempel arbetat upp till ca 4 år, är assistenter eller inte har tillräckligt med erfarenhet för att vara 
auktoriserad revisor.   
2 “De som kan” används som ett begrepp i artikeln vilket syftar till att beskriva revisorer som är mer erfarna och 
är auktoriserade, godkända eller partners.  
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projektform där teamet är sammansatt av medarbetare med olika kompetens och erfarenhet 

beroende på uppdrag (Johansson et al., 2005:48; Sweeney & McGarry, 2011; Broberg, 2013). 

Enligt Rosman (2011) är revisorns professionella omdöme något som de utvecklar genom 

formella utbildningar och praktisk erfarenhet i yrkesutövningen. Frågan är då om dagens 

strukturella arbetssätt inom revision begränsar utvecklandet av ett professionellt omdöme, 

eller om struktur är en nödvändig arbetsmetodik i dagens revisionsarbete.           

Artikelns syfte är att beskriva och analysera auktoriserade revisorers uppfattningar om 

struktur i arbetet hos “de som lär” respektive “de som kan”. Struktur i den här studien 

fokuserar på användandet av checklistor. I äldre forskning om struktur inom revision delas 

revisionsbyråerna in i strukturella och ostrukturella byråer (exempelvis Cushing & 

Loebbecke, 1986; Kinney i Smith et al., 2001) men dagens revisionsbyråer är alla mer eller 

mindre strukturella. Eftersom revisorer inte besitter samma erfarenhet har de heller inte 

samma arbetsuppgifter och ansvar (Johansson et al., 2005:48; Sweeney & McGarry, 2011; 

Broberg, 2013). Därför bör det finnas en skillnad i användandet av checklistor mellan “de 

som lär” och “de som kan”. Tidigare forskning delar ofta inte in revisorn utefter erfarenhet 

(Exempel: Dirsmith & McAllister 1982a, b; Schroeder et al., 1996; Smith et al., 2001; 

Hemraj, 2002; Power, 2003; Öhman, 2007; Rosman, 2011; Jamal & Sunder, 2011; Holm & 

Zaman, 2012; Hooper & Xu, 2012; Willoughby et al., 2012; Öhman & Wallerstedt, 2012; 

Broberg, 2013; Myers et al., 2013). Det tycks således finnas en brist på forskning som delar in 

revisorer i ”de som kan” och ”de som lär”. Artikelns frågeställning är: hur ser “de som kan” 

uppfattning om användandet av struktur ut, både för dem själva men även för “de som lär”?  

Teoretisk referensram  

 

Revisorsyrket som profession 

Professioner är ett väl avhandlat område inom forskning. Ofta kännetecknas en profession av 

kunskap genom högre utbildning samt att professionen monopoliserar på yrkets 

arbetsuppgifter (Abbott, 1988; Brante, 1988; 2005; Wallerstedt & Öhman, 2011). Perrow 

(1986) menar att utövaren inom en profession ska klara av att utifrån varje specifik abstrakt 

situation fatta självständiga beslut. Även om det vanligtvis finns rutiner (struktur) att följa så 

uppstår situationer som individen självständigt måste klara av att lösa (professionellt 

omdöme) (Brante, 2005). Att besitta professionell skepsis och integritet är viktiga egenskaper 
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för att uppfylla professionens förpliktelser (Umar & Anandarajan, 2004; Svanberg & Öhman, 

2013).  

Revisorns mål är både att upprätthålla klientrelationer och branschens rykte, men också att 

vara självständig och professionellt skeptisk (Umar & Anandarajan, 2004; Cianci & 

Bierstaker, 2009). Det senare krävs för att minska problemet ur ett agentteoretiskt synsätt (se 

Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Målen, som i sig kan vara motsägelsefulla, är 

utmanande då svårigheterna ligger i att upprätthålla det senare målet samtidigt som 

utvecklingen går mot det första målet (Umar & Anandarajan, 2004; Cianci & Bierstaker, 

2009).    

“De som lär” 

Johansson et al. (2005:57) menar att det finns ett flertal hot när dagens “nybörjare” ska 

utvecklas mot framtidens revisorer. Att behärska de “hårda” kunskaperna, så som regelverk 

och teknikaliteter inom redovisning och revision är en grundläggande förutsättning. Men för 

att bli en duktig revisor krävs ett väl utvecklat professionellt omdöme som utvecklas med 

erfarenhet och är inte något som enbart kan studeras till (Bhattacharjee & Moreno, 2002; 

Johansson et al., 2005:57). De allt mer omfattande regelverken leder till att regelföljande blir 

viktigare och kan därmed tränga undan det professionella omdömet (Johansson et al., 

2005:57; IFAC, 2008; Cianci & Bierstaker, 2009). Revisorers effektivitet minskar i takt med 

att regleringar ökar eftersom arbetsuppgifterna blir fler. Tidspressen drabbar de mindre 

erfarna revisorerna mer än de mer erfarna enligt Cianci & Bierstaker (2009). Även teknik och 

processer som styr revisionsarbetet genom att vägleda revisorn på ett detaljerat och strikt vis 

är ett hot mot utvecklandet av det professionella omdömet. Istället för att utveckla det 

individuella omdömet får “de som lär” lära sig att ta instruktioner och följa dem. Revisorns 

tankemönster begränsas och det finns en risk att det bildas en uppfattning att kontroller och 

frågor som efterfrågas i programmet är tillräckligt och täcker alla aspekter. Att ifrågasätta, 

använda sin känsla eller se ett företags hela situation innefattas inte i programmet. Det kan 

leda till ett mekaniskt tänkande (Johansson et al., 2005:57).  

Bhattacharjee & Moreno (2002) studerade om revisorer med olika erfarenhet reagerade olika 

på information om en klient som egentligen inte hade någon relevans för revisionen, men som 

i sig skapade en negativ bild av klienten. Revisorerna skulle göra en lagerinventering. 

Resultatet visade att mindre erfarna revisorer reagerade på den negativa affektiva 

informationen genom att öka inkuransen på lagerinventeringen, något de inte gjorde då de inte 
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fick tillgång till informationen. Hos mer erfarna revisorer gjordes ingen skillnad i 

lagerinventeringen om de fick tillgång till affektiv information eller ej. Resultatet av studien 

visar att yrkeserfarenhet är en faktor som påverkar individers bedömning av affektiv 

information samt att det kan vara viktigt att som mindre erfaren bli utbildad i hur den 

professionella medvetenheten kan öka vid påverkan av känslomässiga reaktioner och vilken 

påverkan det kan ha på det professionella omdömet (Bhattacharjee & Moreno, 2002). I en 

annan liknande studie av Kaplan, O`Donnell & Arel (2008) visade att revisorer med mindre 

erfarenhet var bättre på att se igenom när klienter försökte övertyga dem. Omdömet att se 

igenom övertalningsförsök eller påtryckningar blir mer utvecklat i takt med ökad erfarenhet.  

Det är främst ”de som lär” som arbetar med struktur i form av “rutinarbete” eller 

“powerticking”. Vilket underlättar utbildningen eftersom processer i form av logiska steg är 

lättare att ta till sig. Logiken kan enklare förklara helhetsbilden av revisionen för “de som lär” 

och därmed får de en större förståelse (Cushing & Loebbecke, 1986).      

Struktur i revisionsarbetet  

Cushing & Loebbecke (1986) menar att struktur är olika verktyg såsom interna 

kontrollfrågeformulär (exempelvis analysmodellen), mjukvara, finansiella analyser inom 

teknik samt checklistor. Dirsmith & McAllister (1982a) studerar organisk och mekanisk 

revision som två olika ideologier. Organisk revision bygger på mer omdöme som anpassas 

efter klientens behov, medan mekanisk revision är mer strukturell som karakteriseras av desto 

mer kunskap, snabbare kunskap och djupare kunskap, desto bättre. Den organiska revisionen 

har historiskt ansetts som viktig eftersom revisorn ska kunna agera med ett professionellt 

omdöme för att kunna ses som kompetent. Emellertid går det idag mot mer struktur. Både 

Dirsmith & McAllister (1982a) samt Cushing & Loebbecke (1986) tar upp den höga 

konkurrensen inom revisionsbranschen som en orsaksfaktor till mindre omdöme och mer 

struktur i revisionen. Dirsmith & McAllister (1982a) menar även att tidspress är en sådan 

faktor. Orsaken till att dessa faktorer leder till mindre omdöme är att faktorerna gör det 

svårare att anpassa sig till den enskilda situationen.  

Enligt Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) baseras revisionen på revisorns 

individuella omdöme trots att det är en reglerad funktion. Framförallt när revisorn bedömer 

om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Däremot uppmanar de strikta 

riktlinjerna i revisionsstandarderna, ISA, till mer struktur och mindre omdöme i revisionen. 

Revisionsstandarder kräver att revisorn strikt följer reglerna som begränsar deras 
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beslutsfattande eftersom det begränsar informationen när de ska fatta sina slutgiltiga beslut. 

“Eftersom oväntade samband kan inträffa finns det ingen regelbok som kan täcka allt. Att 

uteslutande hålla fast vid regler begränsar sannolikt medvetenheten om komplexa samband” 

(Johansson et al., 2005:86). Det finns även studier som påvisar att när ett svårstrukturerat 

problem uppstår vid beslutsfattandet, tenderar individer att strikt lita på sina tidigare 

kunskaper istället för att anpassa sitt beteende till den nya informationen (Rosman, 2011). 

Dessutom föreligger en benägenhet bland revisorer att lita på vad som gjordes förra året och 

använda det som en mall (Öhman, 2007).  

Abbott (1988) menar att utvecklingen av struktur går mot att datorn gör mer arbete medan den 

professionellas omdöme visar sig i att välja vilket verktyg som ger bäst resultat. Kunskap är 

fortfarande lika viktigt eftersom användaren är tvungen att lära sig och förstå programmen. 

Cushing & Loebbecke (1986) anser att det finns en del fördelar med en strukturell 

arbetsmetod i revisionen. Exempelvis framhävs utvecklingen mot de ökade regleringarna 

inom revisionen. De har bidragit till att struktur krävs för att se till så att alla krav uppfylls vid 

revisionsuppdrag. I takt med de ökade regleringarna kvävs mer struktur för att kunna 

bibehålla kontrollen. Revisorerna skapar trygghet genom att följa riktlinjer som bidrar till 

legitimitet för deras handlingar (Öhman, 2007). Revisorer har även blivit mer känsliga mot 

rättstvister. Därför krävs det noggrannare dokumentation som skydd mot rättstvister 

(Johansson et al., 2005:14–15).  

Enligt Cushing & Loebbecke (1986) ökar effektiviteten med struktur. En strukturell 

arbetsmetod kan frigöra tid genom att de enskilda uppdragen redan är organiserade genom 

strukturen. Då kan revisorn fokusera mer på att använda det specifika omdömet till den 

enskilda klienten istället för att lägga ner tid på att organisera varje uppdrag. En nackdel med 

struktur i revisionsarbetet är att revisorns flexibilitet försämras. Struktur är skapad för den 

typiska situationen och fungerar bra för den typiska klienten men när något är annorlunda 

krävs flexibla lösningar. Motsatt är struktur ineffektivt för i de mindre komplexa situationerna 

eftersom det kan leda till att revisorn utför arbete och dokumenterar steg som inte är 

nödvändiga. Cushing & Loebbecke (1986) drar slutsatsen att det är bra för revisorerna att 

använda sig av struktur i arbetet men för mycket struktur är negativt.  

Checklistor 

Checklistor har länge varit accepterade i industrier med hög risk såsom inom flyget, militären, 

kärnvapenindustrier och inom medicin då de använts som ett stöd eller verktyg vid ovanliga 
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och oförutsedda kritiska händelser (Arriaga, Bader, Wong, Lipsitz, Berry, Ziewacz, Hepner, 

Boorman, Pozner, Smink & Gawande, 2013). Kritiska händelser i yrken utövade av 

professioner med hög risk kräver snabba, samordnade och korrekta beslut trots stress och 

ökad arbetsbelastning (Fausett et al., 2011; Arriga et al., 2013). Inom revisionen kan 

checklistanvändandet beskrivas med ett citat;  

“Under veckan har han bearbetat revisionen. I datorn följer han byråns manual steg för steg 

och bockar av de olika kontrollåtgärderna. Har han några kommentarer skriver han in dem 

också, så att de dokumenteras i den databas som byggs upp under revisionens gång.” 

(Johansson et al., 2005:49) 

Checklistor är bra för att summera, effektivisera och förenkla en uppgift som ska utföras. 

Checklistor klarar av att hantera en stor mängd specifik kunskap om det speciella ändamålet 

och underlättar därför utvärderingsuppgiften (Martz, 2010). Ett syfte med checklistor är att de 

i professionella organisationer ska vara en del i att skapa en kultur som arbetar för ökad 

legitimitet (Fausett et al., 2011; se även legitimitet i förhållande till struktur i Power, 2003). 

Vid upprättandet av checklistan kan relevanta regler och lagar bakas in så att användaren kan 

vara bekväm med att det som är relevant också tas hänsyn till när checklistan sedan används 

(Martz, 2010; se även strukturanvändning i Cushing & Loebbecke, 1986). Följaktligen kan 

checklistor bidra till en förbättring av validitet, tillförlitlighet och trovärdighet vid en 

utvärdering. Vid användandet av checklistor så behöver användaren inte komma ihåg och 

hålla alla aspekter och steg som ska utföras i huvudet, utan checklistan guidar användaren 

genom uppgiften på ett strukturerat, logiskt och effektivt tillvägagångssätt (Martz, 2010). 

Checklistan är därmed ett fördelaktigt hjälpmedel för att försäkra användaren om att uppgiften 

blir gjord i takt med att checklistan bockas av (Bosk, Dixon-Woods, Goeschel & Pronovost, 

2009; Martz, 2010).  

För experten kan checklistan fungera som ett bra stöd i beslutsfattandet (Bosk et al., 2009). 

Resultatet av Sibbald, de Bruin & van Merrienboer (2013) studie visade att det fanns en 

betydande fördel för experter att använda checklistor. Det eftersom checklistan hjälpte dem att 

fokusera på det som var väsentligt, samt att det minskade risken för att göra fel i arbetet. Det 

gällde även mindre erfarna som var under utbildning och ska bli framtidens experter.  

Checklistor kan leda till att användaren hamnar i en falsk trygghet. När alla steg är uppfyllda 

kan användaren känna en falsk trygghet över att uppgifter är till fullo utförd, men checklistan 
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kan ha missat viktiga aspekter. Även om checklistor är professionellt utformade och 

välgrundade så finns det en risk att användaren känner att checklistan underminera dennes 

expertis och professionella omdöme (Bosk et al., 2009). Motsatt finns det en risk att experten 

inte litar på sitt omdöme och därför tar ett beslut som är tvärt emot sitt ursprungliga eller 

intuitiva beslut på grund utav checklistans utformning. En annan nackdel kan vara att 

checklistan leder till stress då användaren känner att denne måste lägga tid på att fylla i “steg” 

som denne anser är onödiga men som checklistan kräver (se även ineffektivitet vid 

dokumentation av steg som inte är nödvändiga i Cushing & Loebbecke, 1986). När 

användaren får checklistan i sin hand så kan det också finnas förväntningar att denne ”ska 

göra som där står” och inte ifrågasätta (Bosk et al., 2009).  

Sibbald et al. (2013) menar att checklistor är olika bra i olika delar av en process. Om experter 

får använda checklistan mer som en kontroll i processens slutskede så är risken mindre att 

checklistan underminerar expertens omdöme såsom risken är om checklistan används i 

processens början. Checklistor torde därför användas i processens slutskede även om 

checklistor är tänkta att användas under hela processen. 

Revisorer är liksom läkare och piloter erkända professioner vilket fyller en viktig 

samhällsfunktion som besitter gedigen kunskap, utbildning och förutsätts använda sitt 

professionella omdöme (se Brante, 2005). Andra professioner kritiseras inte i lika stor 

utsträckning för sitt användande av struktur. Motsatsvis är checklistanvändandet en anledning 

till att de har hög trovärdighet (Fausett et al., 2011).   

Hypotesformulering   
Den teoretiska referensramen leder fram till följande hypoteser.  

H1: “De som kan” uppfattar användandet av checklistor som mer positivt för “de som lär” 

än för dem själva. 

H2: “De som kan” uppfattar att de använder checklistor i mindre utsträckning vid tidspress 

än “de som lär” gör under tidspress. 

H3: “De som kan” uppfattar att de granskar utöver vad checklistorna kräver i större 

utsträckning än “de som lär”.  

H4: “De som kan” uppfattar att “de som lär” använder checklistor mer än dem själva. 
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H5: “De som kan” är mer positiva än negativa till användandet av checklistor. 

H6: “De som kan” är mer positiva än negativa till användandet av checklistor för “de som 

lär”. 

Metod 

Datainsamlingsmetod och urval  

Den här studien bygger på en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av en elektronisk 

enkätstudie. Metodvalet motiveras genom studiens syfte vilket är att beskriva och analysera 

revisorers uppfattningar om struktur i arbetet hos “de som lär” respektive “de som kan”. 

Studien bygger på svar från auktoriserade revisorer verksamma i Sverige. Avsikten är att 

resultatet av revisorernas uppfattningar ska kunna generaliseras vilket därmed kräver ett stort 

antal svar, vilket mest fördelaktigast fångas av en kvantitativ metod. Saunders, Lewis & 

Thornhill (2009) menar att enkätstudier är en lämplig och effektiv metod då det på kort tid 

krävs svar från ett stort antal respondenter som är utspridda över ett stort område. 

Enkätstudier är en vanligt använd metod inom forskning om revisorer (exempelvis Cushing & 

Loebbecke, 1986; Umar & Anandarajan, 2004; Cianci & Bierstaker, 2009; Broberg et al., 

2013). 

Studiens målpopulation är samtliga svenska auktoriserade revisorer. Urvalet består av alla 

Sveriges auktoriserade revisorer som har en mailadress registrerad hos Revisorsnämnden 

(RN, 2014). Den 2014-03-05 var det 3137 mailadresser. Revisorerna hade sju dagar på sig att 

svara på den elektroniska enkäten. Efter tre dagar skickades en påminnelse ut. Varje 

mailadress hade en unik kod vilket innebar att revisorerna kunde svara på enkäten endast en 

gång. Svarsfrekvensen var 150 stycken vilket motsvarar 4,8 procent. Bortfallet består av de 

som inte svarade på enkäten, ofullständiga och felaktiga mailadresser samt respondenter som 

hade avregistrerat sig från SurveyMonkey, vilket var det enkätverktyg som användes.  

Motiveringen till att det är auktoriserade revisorer som tillfrågats att delta i enkätstudien, och 

inte “de som lär”, är att den senare gruppen är svår att tillfråga då de inte är samlade i något 

tillgängligt register. Istället får de tillfrågade revisorerna även svara på frågor om deras 

uppfattningar om “de som lärs” användande av checklistor. Vi motiverar beslutet med att 

detta torde fånga en för studien viktig aspekt i och med att den anger om deras uppfattning är 

annorlunda beroende på vem det är som använder checklistorna. De mer erfarna vet också hur 
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de mindre erfarna arbetar samt kan med sin erfarenhet ha kunskap om hur utvecklingen av 

deras arbetssätt varit under deras yrkesliv.      

Vid enkätundersökningar finns det risk för så kallade respondent bias vilket innebär att 

respondenten av någon anledning inte svarar fullständigt sanningsenligt. Studiens validitet 

kan påverkas om respondent bias uppstår (Chang, van Witteloostuijn & Eden, 2010). Vi har 

vid utformandet av enkäten varit medvetna om fenomenet och har försökt reducera det genom 

att blanda frågorna på ett sådant sätt att likande frågor som förutsätts få likande svar inte är i 

följd. Frågorna har ställts på ett ”ologiskt” sätt för att respondenten inte ska se exempelvis 

våra grupperingar (se enkätfrågor i bilaga 1). Eftersom revisorsyrket är ett yrke där ryktet om 

revisorn och branschen är ytterst väsentligt kan det vara svårt att få revisorn att svara på 

frågor som på något vis skulle skada ryktet. Frågorna i vår enkät kan i något fall vara av sådan 

känslig art och det finns därför en risk för respondent bias i studien.  

De demografiska kontrollvariablerna var kön, ålder, år som yrkesverksam revisor samt 

byråtillhörighet. Av de 150 svaranden var 100 stycken (66,7%) män och 50 stycken (33,3%) 

kvinnor. Revisorernas ålder varierade mellan 28 och 74 år vilket gav en medelålder på 45 år. 

År som yrkesverksam revisor varierade mellan 4 och 40 år vilket gav en medelålder på 19 år i 

yrket. 49 stycken (32,7%) uppgav att de arbetade på PwC, 28 stycken (18,7%) på EY, 

9 stycken (6,0%) på BDO, 2 stycken (1,3%) på KPMG, 2 stycken (1,3%) på Deloitte, ingen 

på varken Grant Thornton eller Mazars SET, samt 60 stycken (40,0%) som uppgav att de inte 

arbetade på någon av ovanstående byråer (det vill säga Övrig). Det resulterade i 81 stycken 

(54%) svar från Big4 och 69 stycken (46%) från övriga byråer. Observera att med Big4 

revisionsbyråer i den här studien ingår främst PwC och EY eftersom endast 2 respondenter 

vardera uppgav att de arbetade på antingen KPMG eller Deloitte. Svarsfrekvensen gällande 

könsfördelningen stämmer väl överens med urvalet (Wallerstedt & Öhman, 2012). 

Svarsfrekvensen bör därför representera urvalet väl och undvika risk för snedvridning av det 

empiriska resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).    

Operationalisering  
Den första delen av enkäten bestod av ett antal demografiska kontrollvariabler såsom ålder, 

kön, år som verksam revisor samt byråtillhörighet (se bilaga 1). Kontrollvariablerna som är 

vanliga att använda i studier om revisorer och deras arbetssätt är kön (Umar & Anandarajan, 

2004; Robertson, 2007; Miller, Siegel & Reinstein, 2011; Sweeney & McGarry, 2011), ålder 

(Umar & Anandarajan, 2004; Robertson, 2007; Miller et al., 2011), år som yrkesverksam 
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revisor (Cushing & Loebbecke, 1986; Bhattacharjee & Moreno, 2002; Umar & Anandarajan, 

2004; Kaplan et al., 2008; Cianci & Bierstaker, 2009) samt byråtillhörighet (Cushing & 

Loebbecke, 1986; Smith et al., 2001; Umar & Anandarajan, 2004; Robertson, 2007; Kaplan et 

al., 2008) och valdes därför som kontrollvariabler i denna studie.  

Enkäten innehöll även påståenden där respondenten bedömde sin uppfattning av sitt eget 

användande av checklistor samt ”de som lärs” användande av checklistor på en sjugradig 

skala. Dessa påståenden grupperades i tre olika kategorier; positiva, negativa samt övrigt (se 

bilaga 2). Alla påståenden var kopplade till användandet av checklistor eftersom det är 

struktur i form av checklistor som beskrivs och analyseras i den här studien. Påståendena är 

utformade och kategoriserade med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Grupperingarna positivt och negativt valdes med argumentet att enligt teorin så kan 

checklistor kopplat till olika faktorer vara positivt eller negativt för användaren. Övrigt valdes 

eftersom checklistor kan användas vid olika tillfällen, både tidsmässigt och erfarenhetsmässigt 

samt att det kan finnas olika anledningar till varför eller hur en checklista används.  Förutom 

tidigare studier har våra egna delvis avgjort vad som torde vara positiva respektive negativa 

aspekter. Exempel på positiva argument för användandet av checklistor enligt referensramen 

är effektivitet, vägledning och för att revisorns ska lära sig utföra revisioner. Forskare som har 

studerat effektivitet i revision är Cushing & Loebbecke (1986). Martz (2010) har studerat 

effektivitet i relation till användandet av checklistor. Bhattacharjee & Moreno (2002) studerar 

grader av erfarenhet i sin undersökning. Exempel på negativa argument är revisorns motstånd, 

mekaniskt tänkande samt risk för ”kopiering” av föregående års revision. Bosk et al. (2009) 

undersökte risken att tänka mekaniskt i samband med användandet av checklistor. Kategorin 

övrigt innehöll påståenden om när, hur och varför revisorn använder checklistor. Även denna 

grupp utgår ifrån den teoretiska referensramen med exempel som tidspress och ”omdöme” i 

form av påstående om revisorn granskar utöver vad checklistorna kräver. En studie av Arriga 

et al., (2013) visar på att checklistor är ett signifikant bra hjälpmedel under tidspress.  

De oberoende variablerna är de som speglar ”de som kans” uppfattningar av sitt eget 

användande av checklistor. Uppfattningarna är grupperade i de oberoende variablerna positiv 

och negativ, även variablerna tidspress, granskar utöver checklistor och använder checklistor 

är oberoende. De beroende variablerna är de som speglar ”de som kans” uppfattningar av ”de 

som lärs” användande av checklistor. Uppfattningarna är grupperade i de beroende 

variablerna positiv och negativ, även variablerna tidspress, granskar utöver checklistor och 

använder checklistor är beroende. 
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Resultat och analys  
 

För att säkerställa reliabiliteten av de olika kategorierna med påståenden gjordes Cronbach´s 

alpha–test (se bilaga 2). Det visade att påståendena för de positiva och negativa både för ”de 

som kan” och ”de som lär” mätte samma sak och att påståendena i respektive kategori kan 

slås samman till varsin variabel. Cronbach´s alpha översteg 0,7 vilket är ett godkänt värde 

enligt Djurfeldt & Barmark (2009) och Pallant (2010). För ”de som lär” var det endast två 

påståenden i kategorin övrigt, varför dessa inte kunde grupperas. För ”de som kan” kunde inte 

påståendena för kategorin övrigt grupperas enligt Cronbach´s alpha värde. VIF-måttet 

(Variance Inflation Factor) bör understiga 2,5 för att kollinearitet inte ska skapa problem 

(Djurfeldt & Barmark, 2009; Djurfeldt et al., 2010). Toleransen bör överstiga 0,5 (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Mellan kontrollvariablerna ålder och år som revisor uppstod det 

multikollinearitet. Därför uteslöts ålder som kontrollvariabel ur multipel linjär 

regressionstesten, det eftersom år som revisor i många fall även speglar revisorns ålder.   

Pearson’s korrelationstest utfördes för att se styrkan och riktningen av relationerna mellan 

variablerna (Pallant, 2010). Resultatet visas i korrelationsmatrisen i bilaga 3. Därefter utfördes 

multipel linjär regression för att vidare testa relationerna mellan variablerna. 

Regressionsanalysen i tabell 1 består av fem modeller som testade hur starkt de oberoende 

variablerna förklarar de beroende variablerna.  

Tabell 1 Regressionsanalys 

Beroende 

 

Modell 1, (H1) 
Positiv - de som 

lär 

Modell 2, 
(H1), Negativ 
- de som lär 

Modell 3, (H2) 
Tidspress - de 

som lär 

Modell 4, (H3) 
Granskar utöver 
CL - de som lär 

Modell 5, 
(H4) 

Använder CL 
- de som lär 

  std. B std.a std. B std.a std. B std.a std. B std.a std. B std.av 
Oberoende Positiv ,686*** ,057         
De som kan Negativ   ,722*** ,07       
 Tidspress     ,457*** ,086     

 
Granskar 
utöver CL     

  ,207* ,099   

 Använder CL         ,248** ,063 
 Kön -,065 ,13 -,038 ,162 -,062 ,285 ,071 ,26 ,018 ,214 

 
År som 
revisor 

-,026 ,006 ,019 ,007 ,02 ,013 -,195* ,012 ,013 ,01 

 Big4 -,035 ,138 -,081 ,171 -,109 ,303 ,158† ,279 ,11 ,228 
            
 Konstant 2,426*** ,303 1,234** ,356 1,964*** 0,405 2,685*** 0,68 4,99*** ,46 
 R2 ,469  ,542  ,221  ,116  ,07  
 Just. R2 ,452  ,526  ,196  ,088  ,039  
 F-värde 27,14*** 34,02*** 8,808*** 4,096** 2,269† 

*	  p	  <	  ,05	  	  **	  p	  <	  ,01	  	  ***	  p	  <	  ,001	  	  
�
	  p	  <	  ,1	  

CL=	  Checklistor	  
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Alla de oberoende variablerna som innehåller ”de som kan” visar signifikans på minst 5%-

nivån i tabell 1. Ingen av kontrollvariablerna visar signifikans och antas därför inte påverka 

revisorernas inställning till användandet av checklistor för ”de som lär”, förutom i modell 4 

där år som revisor samt Big4 påverkar revisorernas inställning till användandet av checklistor 

för ”de som lär”.  

 

Även t-test utfördes för att kunna göra jämförelser mellan uppfattningarna av ”de som kan” 

och ”de som lär” (se tabell 2).  
 

Tabell 2 T-test 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Detta test har testat enkätfrågan jag granskar utöver det som checklistor kräver som är kategoriserad i övrigt 
kategorin samt de som lär granskar utöver vad checklistor föreslår på eget initiativ som är kategoriserad i 
positiv kategorin.   
 

Alla test förutom negativ (mäter H1) visar signifikanta skillnader på minst 10%-nivån och har 

högre medelvärde för antingen ”de som kan” eller ”de som lär” åt det håll som hypoteserna är 

formulerade. Vilket sammanfattningsvis visar att det föreligger skillnader i uppfattningen om 

användandet av checklistor mellan ”de som kan” och ”de som lär” samt mellan positiva och 

negativa uppfattningar om användandet av checklistor. Resultatet diskuteras mer utförligt i 

nästa avsnitt.  

 

 
 

  Antal Medelvärde Std. a Sig.  

H1 Positiv  Kan 146 4,71 1,07 0,003  

  Lär 130 5,06 0,93   
H1 Negativ Kan 136 4,46 1,11 ej sig.  
  Lär 131 4,56 1,17   
H2 Tidspress Kan 148 2,54 1,55 0,012  
  Lär 131 3,03 1,69   
H3 Granskar utöver checklistor Kan 147 5,76 1,25 0,000 * 
  Lär 131 3,81 1,45   
H4 Använder checklistor Kan 146 5,51 1,61 0,000  
  Lär 129 6,10 1,14   
H5 Uppfattning av sig själv Positiv 146 4,71 1,07 0,061  
  Negativ 136 4,46 1,11   

H6 Uppfattningar om de som lär Positiv 130 5,06 0,93 0,000  
  Negativ 131 4,56 1,17   
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Hypotesprövning 

H1: “De som kan” uppfattar användandet av checklistor som mer positivt för “de som lär” 

än för dem själva. 

Regressionsanalysen, modell 1 i tabell 1, visar att ju mer positiv ”de som kan” är till att själva 

använda checklistor desto mer positiva är de till att ”de som lär” använder checklistor. Enligt 

t-testet som visar hur positiva ”de som kan” respektive ”de som lär” är till användandet av 

checklistor har ”de som lär” ett högre medelvärde än ”de som kan” med en signifikans på 1%-

nivån. Därmed förkastas inte hypotesen enligt testen.  

Modell 2 i tabell 1 påvisar att hur negativ ”de som kan” är till användandet av checklistor 

påverkar hur negativ ”de som kan” är till att ”de som lär” använder checklistor. Eftersom 

detta ses som motsatsen till positiv (modell 1) används modell 2 för att stärka hypotes 1. 

Däremot visar t-testet i tabell 2 ingen signifikans och därmed förkastar detta test hypotes 1.  

 

Även ett citat från en revisor (”de som kan”) visar på att ”de som kan” är mer positiva till 

användningen av checklistor för ”de som lär”.  

“Jag tycker att checklistor kan vara oerhört bra för en oerfaren revisor, men för mig som 

arbetat många år i yrket känns det inte nödvändigt. Dock måste man lära sig att "tänka själv" 

- det kan ju faktiskt finnas transaktioner/händelser/poster som inte fångas in i checklistorna. 

Eller att det blir ett självändamål att man bockar i checklistor utan att tänka klart.” (Kvinna,  

57 år, 30 års erfarenhet) 

 

Citatet beskriver även den negativa sidan av användningen av checklistor för ”de som lär”, det 

vill säga att checklistan inte fångar allt och att det krävs professionellt omdöme vid 

användandet av checklistor. Hon beskriver även det ”mekaniska” tänkandet som en risk med 

checklistanvändandet.  

 

H2: “De som kan” uppfattar att de använder checklistor i mindre utsträckning vid tidspress 

än “de som lär” gör under tidspress. 

Regressionsanalysen, modell 3 i tabell 1, påvisar att desto mer checklistor ”de som kan” 

använder under tidspress desto mer uppfattar de att ”de som lär” använder checklistor under 

tidspress. Enligt t-testet i tabell 2 som visar ”de som kans” uppfattning av sin egen 

användning av checklistor under tidspress respektive ”de som lärs” användning.  Medelvärde 
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är högre för ”de som lär” med en signifikans på 5%-nivån. Därmed förkastas inte hypotesen 

enligt testen. En intressant aspekt är att medelvärdena generellt för både ”de som kan” och 

”de som lär” är låga, framför allt i relation till de andra medelvärdena, vilket kan indikera att 

användandet av checklistor inte är högre under tidspress utan sker förmodligen i ungefär lika 

stor utsträckning oavsett tidspress.  

  

H3: “De som kan” uppfattar att de granskar utöver vad checklistorna kräver i större 

utsträckning än “de som kan”. 

Regressionsanalysen, modell 4 i tabell 1, förklarar att desto mer ”de som kan” själv granskar 

utöver checklistorna desto mer uppfattar de att ”de som lär” granskar utöver checklistorna på 

eget initiativ. Även kontrollvariabeln år som revisor påverkar genom desto färre års 

erfarenhet ”de som kan” har desto mer uppfattar man att ”de som lär” granskar utöver 

checklistorna på eget initiativ. Kontrollvariabeln Big4 påverkar också genom att de som 

tillhör Big4 uppfattar i högre grad än de som inte tillhör Big4 att ”de som lär” granskar utöver 

checklistor på eget initiativ. Hypotes 3 kan därmed förklaras av ”de som kans” uppfattning av 

hur de själva granskar utöver checklistorna tillsammans med år som revisor och Big4 

tillhörigheten. T-testet i tabell 2 visar högre medelvärde för ”de som kan” vilket innebär att 

revisorerna uppfattar att de granskar mer utöver checklistorna än vad ”de som lär” gör. 

Signifikansen visar 0,1%-nivå och därmed förkastas inte hypotes 3 enligt testen.  

 

Ett citat från den öppna frågan på enkäten påvisar vikten av att granska utöver vad 

checklistorna säger; 

“Viktigt att inte "tappa bort sig" bland alla checklistor och mekaniskt fylla i, istället för att 

tänka utifrån verksamheten och hur den ser ut. Vilka risker som finns i just det bolaget, etc.” 

(Kvinna, 28 år, 6 års erfarenhet) 

 

Denna revisor, liksom det tidigare citatet gällande H1, tar upp risken med checklistor i form 

av ”mekaniskt” tänkande. Citatet beskriver även hur revisorn kan granska utöver 

checklistorna. 

 

H4: “De som kan” uppfattar att “de som lär” använder checklistor mer än dem själva. 

Regressionsanalysen, modell 5 i tabell 1 påvisar att uppfattningen av i vilken grad ”de som 

kan” använder checklistor påverkar uppfattningen av i vilken grad ”de som lär” använder 
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checklistor. T-testet i tabell 2 påvisar att ”de som lär” uppfattas ha ett högre medelvärde, 

vilket visar att de uppfattas använda checklistor mer än ”de som kan. Signifikansen visar 

0,1%-nivå och därmed förkastas inte hypotes 4 enligt testen.  

 

H5: “De som kan” är mer positiva än negativa till användandet av checklistor. 

T-testet i tabell 2 påvisar att medelvärdet är högre för positiv än negativ, vilket innebär att 

revisorerna är mer positiva än negativa till att själva använda checklistor. Signifikansen visar 

10%-nivå och därmed förkastas inte hypotes 5.  

 

H6: “De som kan” är mer positiva än negativa till användandet av checklistor för “de som 

lär”. 

T-testet i tabell 2 påvisar att medelvärdet är högre för positiv är negativ, vilket innebär att ”de 

som kan” är mer positiva än negativa till att ”de som lär” använder checklistor. Signifikansen 

visar 0,1%-nivå och därmed förkastas inte hypotes 6.  

Diskussion  
 

Studien påvisar att revisorer uppfattar att ”de som lär” använder checklistor i högre grad än 

”de som kan” vilket stämmer överens med vad Cushing & Loebbecke (1986) samt Pentland 

(1993) hävdat. Detsamma gäller vid tidspress som Cianci & Bierstaker (2009) påstod. 

Generellt föreligger det en positiv inställning till användandet av checklistor inom andra 

professioner (Arriga et al., 2013). Den empiriska studien påvisar även en generell positivitet 

då revisorerna uppfattar checklistor som mer positivt än negativt (trots att det även uppfattas 

som negativt). Detta gäller främst för uppfattningar om ”de som lär”. Det beror troligen på att 

checklistanvändandet är fördelaktigt när den mindre erfarne revisorn ska lära sig utföra 

revisionsarbetet, vilket stämmer överrens med vad Cushing & Loebbecke (1986) hävdat. 

Däremot förkastades hypotes 1 när de negativa aspekterna undersöktes, vilket innebär ett 

svagare stöd för att ”de som kan” är mer positiva till användandet av checklistor för ”de som 

lär” än dem själva, vilket går emot tidigare nämnd forskning i denna uppsats.  

De auktoriserade revisorerna i studien det vill säga ”de som kan” var mer positiva till att ”de 

som lär” använder checklistor än att de själva gör det. Även det kan bero på att ”de som lär” 
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behöver använda sig av checklistor för att lära sig utföra och utveckla en större förståelse för 

arbetet (Cushing & Loebbecke, 1986). Vidare kan det även bero på att ”de som lär” inte har 

tillräckligt med kunskap ännu för att kunna utföra arbetet utan checklistornas hjälp och därför 

uppfattar ”de som kan” checklistorna som ett bra hjälpmedel för dem. Emellertid använder 

även ”de som kan” checklistorna i hög grad och är positiva till checklistor trots deras goda 

kunskaper och erfarenheter i yrket. Orsaker till det kan vara att checklistor är ett nödvändigt 

hjälpmedel för att uppfylla kraven på dokumentation och regleringar vilket även Cushing & 

Loebbecke (1986) hävdat. Som även Power (2003) diskuterar torde därför strävan mot 

legitimitet vara en del av drivkraften i utvecklingen av checklistanvändandet.  

Dessvärre kan checklistanvändandet ske på bekostnad av utvecklandet av det professionella 

omdömet, främst hos ”de som lär”, enligt uppfattningarna hos ”de som kan”. Revisorerna 

uppfattar att en svårighet för ”de som lär” i användningen av checklistor är att granska utöver 

vad checklistorna föreslår på eget initiativ. Revisorerna uppfattar att ”de som lär” inte 

granskar utöver vad checklistorna föreslår i lika stor grad som dem själva gör. Vilket kan vara 

naturligt eftersom ”de som lär” är i läroprocessen men också för att de i en falsk trygghet tror 

att checklistorna fångar alla aspekter. Däremot var skillnaden i medelvärde mellan ”de som 

kan” och ”de som lär”, gällande att granska utöver vad checklistorna kräver, stor med 

signifikans på 0,1%-nivån (se tabell 2). Det indikerar att revisorerna uppfattar att de själva 

använder det professionella omdömet mer än ”de som lär”. Detta om granska utöver 

checklistor översätts till professionellt omdöme.  

Slutsats 
Studien visar att användandet av checklistor är fördelaktigt för ”de som lär” för att de ska lära 

sig utföra revisionsarbetet, enligt ”de som kans” uppfattningar. Däremot kan det ske på 

bekostnad vid utvecklandet av det professionella omdömet. Studien indikerar att checklistorna 

är bra för både ”de som lär” och ”de som kan” för att upprätthålla legitimitet och branschens 

rykte. Däremot kan ett strukturella arbetssätt leda till att revisorsprofessionen påverkas 

negativt. Om checklistor används på bekostnaden av omdömet skulle professionen kunna 

försvagas, då det krävs omdöme för att stärka en profession (Johansson et al., 2005; Broberg, 

2013). Däremot menar Abbott (1988) att det fortfarande krävs kunskap vid användning av 

struktur, vilket även stämmer in på checklistanvändandet. Även om revisorn använder sig av 

mycket checklistor som revisor torde de positiva överväga det negativa även när det gäller 

revisorn som profession. Det strukturella arbetssättet innebär inte en minskad kunskap inom 



Revisorers uppfattningar om ett strukturellt arbetssätt  

23 
 

området. Däremot har de ökade regleringarna inom området gjort att revisorerna blivit 

tvungna att använda sig utav checklistor vilket kräver kunskap för att utföra ett bra arbete. 

Därmed torde inte den ökade strukturen påverka revisorsprofessionen negativt. Artikeln 

sammanfattas med ett citat från en kommentar från en revisor som medverkade i studiens 

enkät; “Checklistor är bara ett stöd och en dokumentation, granskningen ska alltid utgå från 

en professionell bedömning baserad på det enskilda fallet. Det får alla lära sig.” (Kvinna 42, 

13 års erfarenhet) 

Begränsningar 
Endast svenska auktoriserade revisorer tillfrågades i studien. De tillfrågades även om ”de som 

lär” vilket är en begränsning eftersom studien hade kunnat visa ett annorlunda resultat om 

man direkt frågat ”de som lär” istället. Det blir en andrahandskälla istället för att få en verklig 

uppfattning av ”de som lärs” uppfattningar. Risken finns att ”de som lär” inte har samma 

uppfattningar av användandet av checklistor som ”de som kan”. En annan begränsning i 

studien är grupperingarna i den statistiska analysen som skulle kunna visa ett annorlunda 

resultat om de grupperats annorlunda. Våra egna bedömningar har spelat in i bedömningen av 

vad som ska ingå i gruppen positiv, negativ samt övrigt vilket kan snedvrida resultatet.  

Implikationer 

Studien bidrar socialt med öppnandet av diskussionen om varför ett strukturellt arbetssätt i 

dagens samhälle och arbetsklimat kan vara viktigt. Att upprätthålla en legitimitet inom 

revision är väsentligt (Power, 2003). Genom att arbeta på ett strukturellt vis är det enklare för 

revisorerna att säkerställa att de upprätthåller legitimitet. Artikelns praktiska bidrag består i en 

tankeställare för regelsättare. Eftersom regleringarna bidrar till mer struktur torde regelsättare 

fundera över om det är mer struktur i revisionsarbetet man strävar efter. Detta beror på att 

revisorerna vill uppnå hög legitimitet vilket inte lämnar mycket utrymme utöver 

strukturanvändandet för revisorerna. Orsaken bakom den positiva uppfattningen av 

checklistanvändandet berodde bland annat på att revisorn ser det som en nödvändighet för att 

uppnå alla krav.  

Vidare forskning 

Ett citat från den öppna frågan på enkäten öppnar upp för en intressant diskussion för de 

revisorer som har en negativ uppfattning om struktur; 

”Vad ni även borde kika på är revisorsnämndens extensiva användande av checklistor vid sin 

kvalitetsgranskning. Det är detta "tick-in-the box" fokus vid kvalitetsgranskningar (med brist 
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på tidsutrymme för eget omdöme) som tvingar även revisorn in i detta olyckliga beteende.” 

(Man, 31 år, 7 års erfarenhet) 

 

Om Revisorsnämnden använder sig av checklistor i sin granskning tvingas även revisorerna 

använda detta för att nå kraven. Detta handlar dels om legitimiteten och regleringarna som 

tagits upp i denna artikel. Däremot vore det intressant att undersöka närmare hur 

Revisorsnämnden arbetar med struktur. Intervjuer och observationer av Revisorsnämnden 

skulle kunna bidra till en intressant diskussion av hur en förändring av regleringar krävs för en 

minskad användning av struktur i revisionsarbetet. Därmed anser vi att kommande forskning 

borde fokusera på varför strukturanvändningen är så pass omfattande i revisionsarbetet istället 

för om utfallet blir negativt eller positivt. Med andra ord borde det studeras varför det 

strukturanvändning förekommer istället för enbart hur strukturanvändandet påverkar 

revisionen.  
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Bilaga 1 Enkät 

Checklistor  
 
Med checklistor menas mallar eller frågor som revisorn utgår ifrån i revisionsarbetet.  
 
1. Kön 

Man  Kvinna 
 
2. Ålder: 
 
 
3. År som yrkesverksam revisor:  
 
 
4. Byråtillhörighet 

PwC KPMG EY Deloitte Grant Thornton Mazars SET BDO Övrig 
 
 
5. Jag använder mig av checklistor i revisionsarbetet 
Aldrig      Ofta 

       

 
6. Vad är din uppfattning om användandet av checklistor i revisionsarbetet? Markera din åsikt nedan 

 
Instämmer inte 
alls      Instämmer helt  

Checklistor är en viktig del 
av revisionsarbetet 

             
Checklistor effektiviserar 
revisionsarbetet 

             
Checklistor används mer 
under perioder med högre 
tidspress              

Checklistor kan leda till att 
man “kopierar” föregående 
års revision              

Checklistor förminskar 
utrymmet av det egna 
omdömet              

Checklistor fungerar som en 
bra vägledning i 
revisionsarbetet              

Checklistor är bra när man är 
erfaren och förstår 
frågornas/punkternas/delarnas 
innebörd 

             

Checklistor kräver ett eget 
omdöme 

             
Checklistor leder till att man 
tänker mer "mekaniskt" 

              
Checklistor är utformade så 
att man lätt förstår 
frågorna/punkterna/delarna              

Checklistor fångar alla 
väsentliga aspekter i en 
revision              

Checklistor är onödigt när 
man har lång erfarenhet 

             
Checklistor krävs för att 
uppfylla kraven på dagens 
regelverk              

Checklistor är mindre viktigt 
än eget omdöme 
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Jag granskar utöver det som 
checklistorna kräver 

             
Jag anser att revisionsarbetet 
styrs mot en för omfattande 
användning av checklistor               

Jag känner ett motstånd till 
att använda checklistor 

             
Jag anser att checklistor 
upptar för mycket utav min 
arbetstid              

Jag använder checklistor i 
mindre utsträckning desto 
mer erfarenhet jag får              

Jag anser att användandet av 
checklistor gör sig bättre i 
revisionens slutskede än 
under andra delar av 
processen 

             

 

 
Mindre erfarna 
 
Med mindre erfarna menas revisorer i början av karriären, de som har mindre erfarenhet och som varken är godkända eller auktoriserade 
revisorer. Det kan till exempel vara kollegor som arbetat upp till cirka 4 år. 
 
 
7. De mindre erfarna använder sig av checklistor 
Aldrig      Ofta 

       

 
8. Vad är din generella uppfattning om de mindre erfarnas användande av checklistor? Markera din åsikt nedan 

 
 

 
Instämmer 
inte alls      Instämmer helt 

Checklistor är viktigt i de 
mindre erfarnas revisionsarbete 

            

Checklistor används mer under 
perioder med högre tidspress 
för de mindre erfarna             

Checklistor fungerar som en 
bra vägledning för de mindre 
erfarna             

Checklistor förminskar 
utrymmet av de mindre 
erfarnas egna omdöme             

Checklistor effektiviserar 
revisionsarbetet för de mindre 
erfarna             

Checklistor är nödvändiga för 
att de mindre erfarna ska kunna 
utföra revisionsarbetet              

Checklistor leder till att de 
mindre erfarna tänker mer 
"mekaniskt"             

Checklistor kan leda till att de 
mindre erfarna “kopierar” 
föregående års revision             

Checklistor är nödvändiga för 
att de mindre erfarna ska lära 
sig utföra revisioner             

Checklistor hindrar de mindre 
erfarna att utveckla det egna 
omdömet             

Jag uppmanar de mindre 
erfarna att använda checklistor 
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De mindre erfarna granskar 
utöver vad checklistorna 
föreslår på eget initiativ             

De mindre erfarna granskar 
utöver vad checklistorna 
föreslår endast på andras 
initiativ 

             

De mindre erfarna förlitar sig 
på att checklistorna fångar alla 
väsentliga aspekter i en 
revision 

           

Checklistor upptar för mycket 
av de mindre erfarnas arbetstid 

            

 
9. Arbetar du aktivt för att lära de mindre erfarna använda sitt eget omdöme?  

Ja Nej 
 
Kommentera gärna hur du gör detta:  
 

 

 

 

 

 

 

 


