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Sammanfattning 

Titel: Revisorns uppfattningar om struktur och dess påverkan på effektivitet och 

revisionskvalité. 

Seminariedatum: 2014-06-09 

Kurstitel: FE6203 

Författare: Ahmad Ismail & Tobias Nilsson 

Handledare: Pernilla Broberg 

Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns 

uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom 

revisionsprocessen.  

Metod: Studien tar en deduktiv ansats och baseras på en kvantitativ enkätundersökning. 

Hypoteser utformas utifrån tidigare studerad litteratur och analyseras samt accepteras eller 

förkastas. Empiri har samlats in i form av en enkätundersökning som skickats ut till alla 

auktoriserade revisorer med en registrerad mailadress på Revisorsnämndens hemsida. 

Resultat: Studien visar att revisorer som arbetar teambaserat vid utförandet av en revision 

uppfattar att ett strukturerat arbetssätt leder till högre effektivitet samt högre revisionskvalité 

inom revisionsprocessen. 

Originalitet/värde: Det som gör studien unik är att studiens fokuseringsområde ligger på 

struktur och hur revisorer uppfattar att struktur leder till effektivitet och revisionskvalité. 

Studien framför även en ny aspekt inom revisionsforskningen, vilket är teambaserat arbete. 

Ett outforskat arbetssätt som många revisionsbyråer applicerar för att öka effektiviteten och 

höja revisionskvalitén.  

Nyckelord: Struktur, revisionskvalité, teamarbete, effektivitet, erfarenhet, revision. 

 

  



 
 

Structured abstract 

Purpose: The purpose of this research is to explain how demographic factors influence the 

auditor’s perceptions about structure of the audit process and its influence on audit quality and 

efficiency.  

Design/methodology/approach: The study uses a deductive approach and is based on a 

quantitative research. Empirical evidence has been collected through a questionnaire that has 

been sent to all auditors with a registered e-mail at Revisorsnämndens website.  

Findings: The study shows that an auditor that works together in teams while performing an 

audit perceive that a structured audit process leads to efficiency and higher audit quality.  

Orginality/value: This research is unique because the scope of the paper is how structure and 

auditors perceive that structure affects efficiency and audit quality within the audit process. 

The paper presents teamwork as new aspect within the audit research. An unexplored 

approach that many audit firms applies to increase efficiency and improve audit quality within 

the audit process.   

Keywords: Structure, audit quality, teamwork, efficiency, experience, audit.  
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1. Introduktion 

Vi anses idag leva i ett kunskaps- eller expertsamhälle, där allmänheten förlitar sig till 

expertis (Brante, 2005). Brante (2005) menar att det är intressant med professioner, då dessa 

yrkesutövare kan anses ha expertkunskaper inom sitt yrkesområde. Revisiorn är del av en 

profession som tillhandahåller expertis, med djupa kunskaper inom ämnet (Holm & Zaman, 

2012). Professionalism är en faktor som kan anses medföra trovärdighet för revisionen och för 

att revisorns expertkunskaper ska bli accepterade av allmänheten. Acceptansen bygger på att 

allmänheten har tillit till revisorns kunskaper kring ämnesområdet. Därför kan revisionens 

värdeskapande anses ligga nära revisorns individuella expertis samt erfarenhet (Holm & 

Zaman, 2012; Chen, Lin & Lin, 2008; Branté, 2005; Ghosh & Moon, 2005; Power, 2003). 

Holm & Zaman (2012) menar att professionalism är en avgörande faktor för att uppnå hög 

revisionskvalité, varför revisorns professionella bedömningar vid revidering anses vara en 

viktig faktor till hög revisionskvalité (Broberg, 2013; Dillard & Bricker, 1992). Broberg 

(2013) menar att slutgiltiga bedömningar som utförs vid revidering bland annat baseras på 

revisorns tidigare kunskaper och erfarenheter, det kan därför argumenteras att bedömningar 

utförs med professionell expertis. Det belyser även vikten av professionalismens inverkan på 

revisionskvalitén.  

Power (2003) skriver att kvalitén på revisionen är ett mått på hur bra en revision är,. 

Revisionskvalitén är en viktig aspekt för externa aktörer, eftersom revision kan anses skapa 

trovärdighet för klientens finansiella rapporter (Broberg, 2013; Holm & Zaman, 2012; Jones, 

Felps & Bigley, 2007). Det finns många faktorer som kan anses påverka revisionskvalitén, 

exempelvis revisionsbyråns storlek, hur revisionsprocessen är strukturerad och effektiviteten 

som strukturen medför samt kommersialisering av revisionsbranschen (Broberg, 2013; 

Sundgren & Svanström, 2013; Svanström, 2013; Holm & Zaman, 2012). De ovanstående 

faktorerna kan påverka revisionskvalitén på olika sätt, beroende på vilken problematik 

revisorn möter.  
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Revisionsprocessen kan idag anses vara en strukturerad process, Peecher, Schwartz & 

Solomon (2007) menar att en välstrukturerad revisionsprocess tenderar att bidra med 

effektivitet för revisionsbyrån. I linje med detta argument anser Broberg (2013) att strukturen 

kan medföra effektivitet och revisionskvalité. Andra studier argumenterar motsatsen, 

exempelvis menar Power (2003) att revisionsbyråer som använder en ostrukturerad 

revisionsmetod tenderar att bli mer omfattande i bedömningen av revisionsrisker. Schroeder, 

Reinstein & Schwartz (1996) menar att en strukturerad revision kan medföra att revisorn 

förlitar sig för mycket till de verktyg som finns tillgängliga inom processen. De anser även att 

ostrukturerade revisionsprocessen kan vara ett bättre alternativ att lösa komplex problematik 

(Ibid).  

Johnson & O’Donnell (2001) skriver att kvinnliga revisorer tenderar att vara mer 

strukturerade i sitt arbetssätt jämfört med män. Det kan därför antas att kvinnliga revisorer 

uppfattar att struktur medför hög revisionskvalité i större utsträckning än män. Tidigare 

studier har visat att mindre erfarna och yngre revisorer tenderar att utföra ett mer effektivt 

arbete, eftersom de anses inneha bättre tekniska kvaliteter (Harding & Trotman, 1999; 

Ramsay, 1994). Det kan därför antas att de mindre erfarna och yngre revisorerna i större 

utsträckning än äldre och mer erfarna revisorer uppfattar att struktur medför högre 

revisionskvalité.  

Colbert & Murray (1999) och Lennox (1999) skriver att stora revisionsbyråer utför mer 

kvalitativa revisioner i jämförelse med små byråer. Niemi (2004) och Deis & Giroux (1992) 

menar att stora byråer har större teknisk kapacitet än små byråer, vilket leder till en mer 

strukturerad revisionsprocess. Således argumenterar studien för att revisionsbyråns storlek har 

inverkan på hur revisionsprocessen är strukturerad. Vidare resoneras att revisorer på större 

revisionsbyråer anser att struktur bidrar till högre revisionskvalité (Kilgore, Radich, & 

Harrison, 2011; Francis, 2004; DeAngelo, 1981).  

En pågående trend är att organisationer fokuserar på att arbeta teambaserat (Chen & Huang, 

2009; Debble, DeCanio, & Keyvan, 2000; Gordon, 1992) för att samla expertis, på så sätt 

uppnås bättre resultat och effektivitet (Heraty & Morley, 1995). Att arbeta i team har av 

Broberg (2013) påpekats vara en del av strukturen på de stora revisionsbyråerna. I linje med 

detta undersöker denna studie huruvida teambaserat arbete på en revisionsbyrå medför en mer 

strukturerad revisionsprocess. Vidare undersöks huruvida revisorer på revisionsbyråer som 

arbetar teambaserat anser att struktur leder till bättre effektivitet i revisionsprocessen och 
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revisionskvalité i större utsträckning än revisorer på revisionsbyråer som inte arbetar 

teambaserat.  

Tidigare studier har fokuserat på problematiken i stora revisionsbyråer (Big 4) se tillexempel 

(Broberg, 2013), denna studie skiljer sig på så sätt att empirisk data även samlas in från små 

revisionsbyråer och fokuserar på strukturens inverkan på revisionskvalitén. Det är en viktig 

aspekt att belysa, därför branschen mestadels består av mindre byråer (FAR, 2014). I tidigare 

studier har fokuseringsområdet varit på hur individuella bedömningar påverkar 

revisionskvalitén och hur dessa bedömningar blivit påverkade av revisionsprocessens struktur. 

Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns 

uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom 

revisionsprocessen.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Revision i processteg 

Revisionsprocessen kan delas upp på olika sätt. Enligt Broberg, (2013) och Carrington (2010) 

består revisionsprocessen av fyra huvuddelar; planering, granskning, rapportering och 

dokumentation. En viktig del av planeringsfasen är att utreda om klienten uppnår kriterierna 

för acceptans, vilket innebär att revisorn säkerställer sitt oberoende (Broberg, 2013; Cho & 

Lew, 2000). Gist & Shastri (2003) skriver att planeringsfasen är en viktig beståndsdel inom 

revisionsprocessen. Processteget består av att planera revisionens gång samt insamling av 

material. Materialet som samlas in kallas revisionsbevis och grundas på företagsledningens 

påståenden. Detta i sin tur underlättar processteget då bättre förarbete kan göras och risken för 

felaktigheter vid revideringen kan undvikas (Gist & Shastri, 2003). Nästa steg i processen är 

granskningsåtgärder, steget består av granskning av klientens bokföring, årsredovisning och 

förvaltning. Det betyder att revisorn analytiskt granskar revisionsbevisen och skapar sig en 

uppfattning kring rimligheten av det redovisade materialet (Öhman, Häckner, Jansson, & 

Tschudi, 2006; Cho & Lew, 2000). Enligt Öhman et al. (2006) underlättar detta i ett senare 

skede revisorns bedömningar av klientens verksamhet. 

Nästa steg i processen är dokumentation, det är ett viktigt steg inom processen eftersom 

revisorn dokumenterar den utförda granskningen av det insamlade revisionsbevisen  (Broberg, 

2013). Grunden till varför dokumentation utförs av revisorn är att det används som 

kommunikationsunderlag, för juridiska skäl, bevis till revisionsberättelsen samt av 

produktionstekniska skäl (Ibid). Det fjärde och sista steget i revisionsprocessen är 

rapportering och utförs vanligtvis i form av en revisionsberättelse eller i vissa speciella fall 

löpande till det granskade bolagets revisionsutskott (Broberg, 2013). Revisionsprocessen 

bygger på internationella standarder (ISA) vilka måste efterföljas av samtliga verksamma 

inom revisorsprofessionen. Dirsmith & McAllister (1982) belyser att revisionsstandarder är en 

faktor som kan medföra att revisionen utförs mer mekaniskt. Därför kan strukturen av 

processen anses grundas på denna reglering (Dirsmith & McAllister, 1982).  
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2.2. Strukturproblematik inom revisionsprocessen 

Det finns mycket litteratur som behandlar struktur- och bedömningsproblematiken inom 

revisionsbranschen. Debatten skildrar hur revisionsprocessen allt mer präglas av struktur och 

hur detta påverkar revisorns individuella bedömningar (Broberg, 2013; Libby & Lipe, 1992). 

Debatten presenterar olika åsikter om huruvida strukturen verkligen har någon inverkan på 

revisorns bedömningar eller inte. Exempelvis reflekterar Power (2003) att bolag som 

använder ostrukturerade revisionsmetoder tenderar att bli mer omfattande i bedömningen av 

revisionsrisker. Peecher et. al (2007) skriver att ett bra strukturerat revisionssystem/process 

kan anses bidra till effektivitet för en revisionsbyrå. De menar att det är vanligt 

förekommande inom revisionsprocessen att strategiskt strukturera processen för att 

åstadkomma effektivitet. Broberg (2013) skriver att strukturerade bedömningar kan främja 

revisionskvalitén.  

Strukturen av revisionsprocessen bygger till stor del på teknologiska verktyg som används vid 

utförandet av en revision, vilka kan identifieras som IT-system och databaser (Manson, 

McCartney, & Sherer, 2001). Verktygen kan anses vara en grundläggande faktor som 

underlättar revisorns arbete (Öhman et al., 2006). IT-verktygen torde därför vara en 

effektiviserande åtgärd som kan anses förbättra strukturen inom revisionsprocessen och 

således utföra bättre revisioner (Broberg, 2013; Öhman et al., 2006; Manson et al., 2001; 

Fischer, 1996). Cushing & Loebbecke (1986) skriver att revisionsstrukturen bland annat 

innefattas av följande moment: mallar, frågeformulär, checklistor, revisionsbyråns 

arbetspolicy (Purvis, 1989; Spires, 1991). Checklistor och mallar kan anses vara ett 

effektiviserande hjälpmedel för processen och kan hjälpa till att minska felaktigheter vid 

utförandet av arbetet (de Bruin, Sibbald, & van Merrienboer, 2013; Martz, 2010; Bosk, 

Dixon-Woods, Goeschel, & Pronovost, 2009). Revisorn riktar stor tillit åt revisionsbyråns 

system och riktlinjer, vilket ger indikationer på att ovanstående faktorer spelar en avgörande 

roll vid revidering (Broberg, 2013; Pentland, 1993).  

Idag finns tydlig konkurrens mellan revisionsbyråerna, vilket betyder att byråerna måste 

kostnadseffektivisera sin verksamhet för att bibehålla lönsamhet. En effektiviseringsåtgärd 

kan anses vara hög strukturering i utförandet av en revision (Broberg, 2013; Holm & Zaman, 

2012; Lee, 2012; Westerdahl, 2005; McDaniel, 1990). Schroeder et al. (1996) anser att de 

befintliga hjälpmedel inom revisionsprocessen kan anses hämmande för revisionen, då 

revisorerna riktar stor tillit åt dessa verktyg. Därför kan ostrukturerade revisionsprocesser vara 
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ett bättre sätt att lösa komplex problematik (Schroeder et al., 1996; Sullivan, 1984; Mintzberg, 

1979). Strukturen av revisionsprocessen kan anses öka legitimiteten för revisionsbyråer 

(Holm & Zaman, 2012; Power, 2003). 

2.3. Revisionskvalité 

Hög revisionskvalité är en viktig faktor för alla revisionsbyråer vid utförandet av en revision, 

eftersom kvalitén på revisionen kan anses vara ett mått på hur bra en revision är (Power, 

2003). Revisionskvalitén blir även viktig ur ett intressentperspektiv eftersom intressenterna 

till ett reviderat bolag skall kunna lita på den finansiella information som granskats av en 

revisor (Broberg, 2013; Jones et al., 2007). 

ICAEW skriver; 

“audit quality is about delivering an appropriate professional opinion supported by 

the necessary evidence and objective judgments.’ One way of making the concept real 

is to try to establish clear expectations of what auditors need to do to support an 

appropriate professional opinion on an individual set of financial statements”. 

(ICAEW, 2010, s15) 

Det finns ingen direkt definition av vad revisionskvalité egentligen är (Broberg, 2013), det 

står därför inte självklart vad som är en bra revision (Power, 2003). Power (2003) menar att 

revisorn inte själv vet hur bra en revision utförts men revisorns engagemang kan anses vara en 

signal till externa aktörer, att revisionen är bra utförd. Sundgren & Svanström (2013) skriver 

att revisionskvalité kan delas upp i två huvudgrupper; låg kvalité samt hög kvalité. Låg kvalité 

liknas vid revisionsfelaktigheter, vilka i sin tur av författarna delas in i två undergrupper. När 

god revisionssed inte verkställs av revisorn eller när revisorn inte kan utföra en korrekt 

rapportering (Ibid). Hög revisionskvalité kan anses vara det motsatta förhållandet där revisorn 

undviker de ovanstående felaktigheterna och utför revision med hög kvalité (Sundgren & 

Svanström, 2013; Francis, 2004). 

Det finns många olika faktorer som kan anses påverka revisionskvalitén, exempelvis hur 

revisionsprocessen är strukturerad, revisionsbyråns storlek, kommersialisering av 

revisionsbranschen och konsulttjänster av olika slag (Broberg, 2013; Sundgren & Svanström, 

2013; Svanström, 2013; Holm & Zaman, 2012). En viktig faktor att belysa är att de större 

revisionsbyråerna, ofta anses producera högre revisionskvalité tillskillnad från de mindre 
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byråerna. De större byråerna anses ha mer att förlora vid utförande av revision med låg kvalité 

(jmf Broberg, 2013; Holm & Zaman, 2012; DeAngelo, 1981). 

2.4. Revisionsbyråns storlek, struktur och inverkan  

Revisionsbyråns storlek kan som tidigare beskrevs anses vara en faktor som bidrar med hög 

revisionskvalité vid utförandet av en revidering (Kilgore, Radich, & Harrison, 2011; Francis, 

2004; Moizer, 1997; DeAngelo, 1981). Det finns även studier som argumenterar för att 

revisionsbyråns storlek inte har någon direkt inverkan på revisionskvalitén. Exempelvis Al-

Thuneibat, Al Issa, Ata Baker (2011) finner inte något direkt samband mellan revisionsbyråns 

storlek och revisionskvalitén. Storleken baseras på revisionsbyråns personalkapacitet, då 

personalen kan anses vara en faktor som tillför högre revisionskvalité (Colbert & Murray, 

1999; Fama & Jensen, 1983) genom kollektiv bevakning av arbetsprocesser. Lennox (1999) 

och Colbert & Murray (1999) skriver att stora revisionsbyråer levererar högre revisionskvalité 

än små byråer, det kan anses bero på att de stora byråerna har mer expertis. På så sätt kan de 

stora byråerna anses producera mer kvalitativ revision för klienten då byråns generella 

expertis anses vara bättre ju större byrån är (Sundgren & Svanström, 2013; Holm & Zaman , 

2012; Niemi, 2004; Colbert & Murray, 1999). 

En av faktorerna som används för att argumentera för att större revisionsbyråer tenderar att ha 

högre revisionskvalité än mindre byråer, beror på att det kan anses föreligga en speciell 

organisationskultur på de större byråerna (Svanberg & Öhman, 2013). Där de anställda 

pressas hårt till att leverera högkvalitativ revision (Svanberg & Öhman, 2013; Pierce & 

Sweeney, 2006). Stora revisionsbyråer tenderar att ha mer teknisk kapacitet och således vara 

mer strukturerade (Niemi, 2004; Deis & Giroux, 1992). Den tekniska strukturen kan anses 

vara en effektiviserande åtgärd som bringar hög revisionskvalité (Broberg, 2013; Manson et 

al., 2001; Fischer, 1996). Därför kan större revisionsbyråer producera högre revisionskvalité 

(Broberg, 2013; Svanberg & Öhman, 2013; Niemi, 2004; Manson et al., 2001; Fischer, 1996; 

Deis & Giroux, 1992). Med ovanstående förutsättningar kring revisionsbyråernas storlek 

härleds följande hypoteser: 
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H1a: Revisorer på större revisionsbyråer tenderar att använda struktur i högre utsträckning 

än revisorer på mindre byråer.  

H1b: Revisorer på större revisionsbyråer uppfattar att struktur leder till högre 

revisionskvalité i större utsträckning än revisorer på mindre byråer. 

H1c: Revisorer på större revisionsbyråer uppfattar att struktur leder till högre effektivitet i 

revisionsprocessen i större utsträckning än revisorer på mindre byråer. 

2.5. Genusfaktorers inverkan  

Revisionsbranschen är en starkt mansdominerad bransch (Carnegie & Napier, 2010), kvinnor 

och män får samma utbildning och skulle därför anses ha likartade värderingar vid utförandet 

av en revision (Abed & Al-badainah, 2013). Tidigare studier har visat att kvinnliga revisorer 

generellt tenderar att vara mer etiska i sina bedömningar samt mer riskaverta än män. Således 

kan det argumenteras att de kvinnliga revisorernas revidering genomförs på ett mer kvalitativt 

sätt. (Abed & Al-badainah, 2013; Carnegie & Napier, 2010; Mocan, 2008; Schubert, 2006; 

Byrnes, Miller, & Schafer, 1999). Bedömningarna grundas utifrån att en kvinnlig revisor 

anses vara mer ärlig och trovärdig vid utförandet av en revision och således mer professionell 

i sin revidering (Abed & Al-badainah, 2013; Holm & Zaman, 2012; Francis, 2004).  

Tidigare studier har visat att kvinnliga revisorer får sin licens snabbare än manliga revisorer 

(Elg, Jonnergård, & Månsson, 2013). Det kan exempelvis bero på att kvinnliga revisorer är 

mer tillförlitliga i sitt arbetssätt (Abed & Al-badainah, 2013; Carnegie & Napier, 2010; 

Mocan, 2008; Schubert, 2006). Johnson  & O’Donnell (2001) skriver att kvinnliga revisorer 

tenderar att vara mer strukturerade i sitt arbetssätt jämfört med män. Skillnaden mellan könen 

argumenteras vara att kvinnor tenderar att använda en mer komplex strukturbas i sitt 

arbetssätt. Medans män använder en enklare form av struktur i genomförandet av en 

arbetsprocess (Johnson & O'Donnell, 2001; Bamber & Ramsey, 2000; Meyers-Levy & 

Maheswaran, 1991). Därför argumeteras att kvinnliga revisorer är mer strukturerade vid 

utförandet av en revision. Vidare argumenteras även att kvinnor i större utsträckning än män 

uppfattar att struktur leder till högre revisionskvalité. Utifrån ovanstående argumentation 

presenteras följande hypoteser: 
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H2a: Kvinnor tenderar att vara mer strukturerade i sitt arbetssätt än män. 

H2b: Kvinnliga revisorer uppfattar att struktur leder till högre revisionskvalité i större 

utsträckning än manliga revisorer. 

H2c: Kvinnliga revisorer uppfattar att struktur leder till högre effektivitet i större 

utsträckning än manliga revisorer.  

2.6. Erfarenhet & ålders inverkan  

Tidigare studier har visat att mindre erfarna revisorer tenderar att utföra ett mer effektivt 

arbete, eftersom de yngre mindre erfarna medarbetarna anses inneha bättre tekniska 

kunskaper (Harding & Trotman, 1999; Ramsay, 1994). Det kan därför sammankopplas till att 

moderna tekniska hjälpmedel som används inom revisionsprocessen underlättar revisorns 

arbete och leder till högre effektivitet i processen (Broberg, 2013; Holm & Zaman, 2012; Lee, 

2012; Harding, 2010). De mindre erfarna revisorerna är därför enligt Harding (2010) mer 

benägna att använda teknisk struktur. Det kan vidare argumenteras att yngre och således 

mindre erfarna revisorer tenderar att vara mer strukturerade i sitt arbetssätt. 

Struktur och revisorns erfarenhet kan anses medföra högre revisionskvalité (Kilgore et al., 

2011; Carcello & Nagy, 2004; Myers, Myers & Omer, 2003; Schroeder, Solomon, & Vickery, 

1986). Erfarenheten hjälper revisorn att skapa högre revisionskvalité på så sätt att denne 

agerar professionellt samt ökar revisorns personliga kunskaper (Gul, Fung, & Jaggi, 2009; 

Dunn & Mayhew, 2004; Maletta & Wright, 1996; Libby & Lipe, 1992; Moeckel & Plumlee, 

1989). Som tidigare beskrevs anses yngre revisorer inneha bättre teknisk förmåga jämfört med 

äldre revisorer (Harding, 2010; Harding & Trotman, 1999; Ramsay, 1994). Harding (2010), 

Harding & Trotman (1999) och Ramsay (1994) menar att yngre revisorer utför revision på ett 

mer strukturerat sätt eftersom de inte innehar den erfarenhet som krävs för att utföra arbetet 

ostrukturerat. Därför argumenteras att yngre revisorers uppfattning gällande att strukturen 

skapar högre revisionskvalité jämfört med äldre revisorer. Utifrån ovanstående argumentation 

kan följande hypoteser härledas: 
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H3a: Mindre erfarna och yngre revisorer tenderar att använda mer struktur vid utförandet av 

en revision jämfört med mer erfarna och äldre revisorer. 

H3b: Mindre erfarna och yngre revisorer uppfattar i större utsträckning att struktur leder till 

högre revisionskvalité än mer erfarna och äldre revisorer. 

H3c: Mindre erfarna och yngre revisorer uppfattar i större utsträckning att struktur leder till 

högre effektivitet i revisionsprocessen än mer erfarna och äldre revisorer. 

2.7.  Att arbeta i team och dess påverkan 

Ett tydligt fokus för dagens organisationer är att arbeta teambaserat (Chen & Huang, 2009; 

Debble et al., 2000; Gordon, 1992). Enligt Bamber, Catska & Sharp (2003) är samarbetet 

mellan de anställda en viktig faktor i en organisation. Organisationer eftersträvar att 

mobilisera fler samarbetsgrupper för att effektivisera organisationens problemlösning 

(Bamber, et al., 2003; Ernst & Young, 1997; Buchanan & Preston, 1992), då ett teambaserat 

arbete skapar bättre struktur i utförandet av organisationens process. Enligt Moore (2007) och 

Heraty & Morley (1995) leder en sammansättning av samarbetsgrupper med specialiserade 

arbetsuppgifter till effektivitet inom en arbetsprocess. Att arbeta teambaserat kan således 

anses leda till bättre produktivitet för en organisations arbetsprocess, samtidigt som det kan 

anses stärka relationen inom organisationen (Kolenc, Markic, & Miklavicic Sumanski, 2007).  

Sweeney & Pierce (2011) skriver att revisorn kan påverka en samarbetsgrupp på olika sätt. 

Exempelvis belyser Rudolph & Welker (1998) att en viktig framgångsfaktor för ett team är 

kommunikation. Tidigare beskrevs att teambaserat arbete kan anses leda till bättre effektivitet. 

Det kan därmed sammankopplas till att revisionsbyråer som arbetar i team kan argumenteras 

vara mer strukturerade än de revisionsbyråer som inte väljer att arbeta i grupp (Pierce & 

Sweeney, 2011; Moore, 2007; Bamber et al., 2003; Heraty & Morley, 1995). Revisorns 

beteende i en grupp kan även anses påverkas av den expertis som finns inom gruppen, den 

expertis gruppen tillsammans besitter kan anses vara en bidragande faktor till bättre 

strukturering av revisionsprocessen samt till högre revisionskvalité (Sundgren & Svanström, 

2013; Pierce & Sweeney, 2011). Utifrån ovanstående argumentation härleds följande 

hypoteser: 
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H4a: Revisorer som arbetar teambaserat tenderar att använda mer struktur vid utförandet av 

en revision jämfört med revisorer som inte arbetar teambaserat. 

H4b: Revisorer som arbetar teambaserat uppfattar i större utsträckning att struktur leder till 

högre revisionskvalité än revisorer som inte arbetar teambaserat.  

H4c: Revisorer som arbetar teambaserat uppfattar i större utsträckning att struktur leder till 

högre effektivitet i revisionsprocessen än revisorer som inte arbetar teambaserat. 
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3. Metod 
 

3.1. Urval och datainsamling 

En enkätundersökning valdes vid insamlingen av empirisk data, eftersom det är ett effektivt 

sätt att samla in en stor mängd data. Ett stort urval är även ett sätt att stärka det empiriska 

materialet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007; Jacobsen, 2002). Studiens urval baseras på 

alla verksamma Auktoriserade revisorer i Sverige enligt RN 2014-05-15 var 3137 stycken. 

Enkäten skickades ut till alla revisorer som då hade en mailadress registrerad hos RN 

(Revisorsnämnden, 2014). Svarsfrekvensen blev 135 svar vilket uppskattas till ca 5%, 

resterande räknas som icke-svarande. 18 svaranden valde att avstå från att svara på hur många 

som arbetade i revisionsteamet (fråga 7), med anledning av att de ansåg att antalet varierade 

beroende på hur stort revisionsuppdraget var. Denna fråga borde troligtvis därför formulerats 

på annat sätt. Sju svaranden valde att bortse från frågan gällande sitt inflytande i teamet (se 

tabell 1-2).  

3.2. Operationalisering 

Frågorna i enkäten har utformats utifrån studiens hypoteser. Enkäten delas upp i två 

huvuddelar, där del ett karaktäriserar bakgrundsuppgifter om revisorerna såsom kön, ålder, 

erfarenhet och inflytande. Den andra delen delas upp i tre under kategorier som mäts med 11 

frågor var. Kategorierna är; hur revisorn strukturerar sitt arbete, hur revisorn anser att dessa 

faktorer skapar revisionskvalité samt hur revisorn effektiviserar sitt arbete (se tabell 1-2). De 

svarande uttryckte sina åsikter på en skala 1-7 där 1 var instämmer inte alls och 7 var 

instämmer helt. Tabell 1 visar svarsfrekvensen mellan kvinnor och män samt om revisorn 

arbetar i team eller inte. Det kan av tabellen utläsas att flertalet svarande var män (91st, vilket 

motsvarar 67,4%). Andelen manliga revisorer i Sverige vid tiden för studien var enligt 

Revisorsnämnden 65,6 %, vilket indikerar att när det gäller kön är respondenterna 

representativa för populationen.   

De oberoende variablerna är; kön som kodas i två kategorier man (0) och kvinna (1) variabeln 

är relevant eftersom tidigare studier påvisar att kvinnor är mer strukturerade i sitt arbetssätt 

jämfört med män (tex Johnson & O'Donnell, 2001). Byråstorlek är en öppen fråga det vill 

säga att antalet anställda på revisionsbyrån noteras, som mäts i enlighet med tidigare studier 

då revisionsbyråns storlek påvisats vara en faktor som influerat revisionskvalité samt tendens 
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att använda struktur inom revisionsprocessen (tex Broberg, 2013; Manson et al., 2001; 

Fischer, 1996). Ålder är en öppen fråga där svaranden fyller i antal år, erfarenhet är en öppen 

fråga där antal arbetade år som revisor efterfrågas. Erfarenhet och ålder där tidigare studier 

påvisar att yngre revisorer innehar bättre teknisk förmåga än äldre och mer erfarna revisorer 

(tex Harding, 2010; Harding & Trotman, 1999; Ramsay, 1994). Variabeln team kodas i två 

kategorier ja (1) och nej (0) samt med en öppen fråga där respondenten fyller i antal revisorer 

som arbetar i teamet, tidigare studier har påvisat att teamarbete är en faktor som medför en 

högre grad av strukturering av en arbetsprocess varpå variabeln blir intressant för studien (tex 

Sundgren & Svanström, 2013; Pierce & Sweeney, 2011). I studien används revisorns 

inflytande i revisionsteamet som kontrollvariabel för att inte dra felaktiga slutsatser kring 

resultatet och mäts på en skala 1-7 där 1 definieras som mycket lågt inflytande och 7 som 

mycket starkt inflytande.  

Tre multipla linjära regressionsanalyser har genomförts i studien, de kategorier av frågor som 

är avsedda att mäta enkätens tre beroende variabler (användning, kvalitet och effektivitet) 

slogs ihop till varsin variabel för respektive hypotes. Cronbach’s Alfatest visade ett värde 

över 0,7, för samtliga kategorier vilket anses vara inom acceptansnivån (Pallant, 2007).  Den 

första modellens beroende variabel var användandet av struktur; den andra modellens 

beroende variabel var kvalité & struktur; den tredje modellen var effektivitet och struktur. Det 

genomfördes även ett T-test för den oberoende variabeln Team, för att vidare pröva hypotesen 

samt i fall det föreligger ett samband. Variabeln mäts med två alternativ, arbetar i team (1) 

arbetar inte i team (0).  

Studiens resultat bör beaktas då respondenten kan ha påverkats av enkätens utformning, 

tidsaspekten gällande insamlandet, att respondenten är en påverkande faktor för både 

beroende och oberoende faktorer (Chang, van Witteloostuijn, & Eden, 2010). En annan orsak 

som måste reflekteras kring resultatet är att dagens samhälle är väldigt IT-medvetna vilket kan 

anses ha påverkat studiens resultat, vilket även visas i tabell 2, då användandet av IT-verktyg 

fick väldigt högt medelvärde i samtliga kategorier.  En annan aspekt som bör beaktas är att de 

flesta respondenterna svarade att de ingick i ett team vid utförandet av revision, vilket ger 

indikationer på att teambaserat arbete är ett vanligt förekommande arbetssätt i branschen. 

Variabeln har även påverkats av formuleringen av frågan i enkäten då den av några 

respondenter ej besvarats. Med anledning att storleken på teamet varierar beroende på 

uppdragets storlek. Det finns även ett mörkertal för de icke-svaranden vilket kan ha påverkat 

resultatet. 
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Tabell 1. Frekvenser      

Kön  Frekvens  Procent  

Man 91 67,9 

Kvinna  43 32,1 

Total 134 100 

   

Team     

Ja 119 88,8 

Nej 15 11,2 

Total 134 100 

 

Tabell 1 visar den svarsfrekvens som framkommit mellan kvinnor och män samt huruvida 

revisorer arbetar i team eller inte. Det kan av tabellen utläsas att flertalet svarande var män 

(91st, vilket motsvarar 67,4%). Andelen manliga revisorer i Sverige vid tiden för studien var 

enligt Revisorsnämnden 65,6. Det kan även av tabellen utläsas att få respondenter svarat att 

de inte arbetar i team, vilket ger indikationer på att teambaserat arbete är ett vanligt sätt att 

strukturera arbetet.  
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Tabell 2. Beskrivande statistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
N Minimum Maximum Mean Std 

      Ålder 134 28 68 44,93 10,054 
Byråstorlek 132 1 2000 166,71 401,956 
Erfarenhet 134 2 39 19,13 9,304 

Inflytande 127 4 7 6,70 0,539 

      Struktur & Checklista 134 1 7 5,12 1,404 
Struktur & Manualer 134 1 7 4,57 1,688 

Struktur & Frågeformulär 133 1 7 4,38 1,717 

Struktur & Mallar 132 1 7 5,51 1,239 
Struktur & Databaser 134 1 7 5,65 1,457 

Struktur & IT-verktyg 133 1 7 6,02 1,161 

Struktur & Team 132 1 7 5,61 1,576 

Struktur & Teamkom 133 1 7 5,75 1,544 

Struktur & Lagar, Regler 132 1 7 6,16 1,125 
Struktur & ISA 134 2 7 6,41 0,825 

Struktur & Policy 134 4 7 6,38 0,774 

      Effektivitet & Checklista 133 1 7 5,28 1,339 
Effektivitet & Manualer 133 1 7 4,64 1,583 

Effektivitet&Frågeformulär 133 1 7 4,76 1,478 

Effektivitet & Mallar 133 1 7 5,71 1,173 

Effektivitet & Databaser 133 1 7 5,69 1,468 

Effektivitet & IT-verktyg 133 4 7 6,41 0,749 

Effektivitet & Team 133 1 7 5,77 1,380 

Effektivitet & Teamkom 131 1 7 5,95 1,413 

Effektivitet & Lagar,Regler 132 1 7 4,73 1,777 
Effektivitet & ISA 133 1 7 4,74 1,183 

Effektivitet & Policy 132 1 7 5,18 1,638 

      Kvalité & Checklista 133 1 7 4,82 1,440 
Kvalité & Manualer 132 1 7 4,59 1,472 
Kvalité & Frågeformulär 134 1 7 4,57 1,553 

Kvalité & Mallar 134 1 7 5,12 1,355 
Kvalité & Databaser 130 1 7 5,48 1,501 

Kvalité & IT-verktyg 134 1 7 5,96 1,149 
Kvalité & Team 132 1 7 5,70 1,477 

Kvalité & Teamkom 132 1 7 5,95 1,400 

Kvalité & Lagar, Regler 134 2 7 5,66 1,196 
Kvalité & ISA 133 2 7 5,91 1,184 

Kvalité & Policy 134 3 7 5,99 1,037 
Använder_struktur 126 3,73 7 5,58 0,776 

Effektivitet_struktur 129 3,36 7 5,34 0,809 

Kvalitet_struktur 124 2,91 7 5,44 0,819 
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I tabell 2 utläses att samtliga beroende variabler har högt medelvärde. Variabler så som IT-

verktyg utmärker sig i alla kategorier där medelvärdet ligger kring 6. Byråns policys samt 

lagar & regler har även högt medelvärde i samtliga kategorier och ger så som IT-verktyg 

indikationer på att revisorer uppfattar att dessa variabler medför effektivitet, revisionskvalité 

samt är en del av revisionsprocessens struktur. De variabler som fått lägst medelvärde är 

frågeformulär och manualer med ett medelvärde över 4, det är fortfarande ett högt medelvärde 

men uppfattas inte i samma utsträckning som tidigare nämnda variabler vara bidragande 

faktorer till effektivitet och kvalité. Det kan bero på att dagens revisionsbyråer har andra nya 

metoder exempelvis IT-verktyg som underlättar arbetet.  
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4. Resultat och analys 

Analysen av data utfördes genom ett Pearson Korrelationstest samt linjära regressioner. 

Tabell 3 presenterar korrelationen mellan variablerna. 

Tabell 3. Korrelationsmatris 

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kön 1 
        

2 Ålder -0,158 1 
       

3 Byråstorlek -0,101 -0,059 1 
      

4 Erfarenhet -0,115 0,939
***

 -0,079 1 
     

5 Team 0,041 -0,033 0,139 0,01 1 
    

6 Inflytande -0,076 0,282
***

 -0,049 0,297
***

 0,075 1 
   

7 Använder_struktur -0,022 0,018 0,051 0,032 0,295
***

 0,03 1 
  

8 Effektivitet_struktur -0,054 0,124 0,004 0,117 0,227
**
 0,034 0,761

***
 1 

 

9 Kvalitet_struktur -0,078 0,06 -0,089 0,081 0,199
*
 0,111 0,625

***
 0,659

***
 1 

***. Korrelationen är signifikant vid 0.001 nivån 

 **. Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån 

 *. Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån 

  
I tabell 3 kan utläsas att det finns flera signifikanta samband. Resultatet visar signifikans 

mellan variablerna att använda struktur och att arbeta i team (0,295***), korrelationen 

indikerar att revisorer som arbetar i team uppfattar att de använder en mer strukturerad 

revisionsprocessen. Variabeln effektivitet & struktur visar i korrelationsmatrisen signifikans 

med variabeln team (0.227**). Det kan utläsas som att revisorer som arbetar teambaserat 

uppfattar att struktur leder till effektivitet i revisionsprocessen i högre utsträckning än 

revisorer som inte arbetar teambaserat. Variablerna kvalitet & struktur och variabeln team 

(0,199*) visar även i matrisen statistisk signifikans, vilket ger indikationer på att revisorer 

som arbetar teambaserat uppfattar att struktur leder till högre revisionskvalité i högre 

utsträckning än revisorer som inte arbetar teambaserat. Variablerna effektivitet & struktur och 

att använda struktur blir i modellen även signifikanta (0,761***), detta indikerar att revisorer 

uppfattar att användandet av struktur leder till högre effektivitet i revisionsprocessen. Det kan 

även avläsas att revisorer som använder struktur också uppfattar att struktur leder till högre 

revisionskvalité eftersom variablerna användandet av struktur samt kvalité & struktur visar 

signifikans i matrisen (0,625***). Variablerna effektivitet & struktur och kvalité & struktur 

visar även signifikans i matrisen (0,659***), det indikerar att revisorerna uppfattar att 

effektivitet i revisionsprocessen leder till högre revisionskvalité. Variabeln inflytande visar 
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även signifikant korrelation med ålder och erfarenhet, av naturliga orsaker eftersom det 

generellt sett föreligger ett samband mellan att få inflytande ju äldre du är samt hur erfaren 

man är. 

Tabell 4 visar regressionsanalysen av hur revisorer uppfattar; användandet av struktur (Modell 

1), kvalité & struktur (Modell 2) samt effektivitet & struktur (Modell 3). 

Tabell 4. Regressionsanalys 
       

       
Variabler   Modell 1   Modell2   Modell 3   

  

Användandet av 

Struktur  
Kvalité & Struktur 

Effektivitet & 

Struktur 

  
      

  
Std. B Std. Error Std. B 

Std. 

Error 
Std. B Std. Error 

Oberoende Kön -0,033 0,15 -0,152 0,164 -0,096 0,163 

 

Byråstorlek 2,29E-05 0 0 0 
-6,62E-

05 
0 

 

Ålder 

    

0,009 0,008 

 

Erfarenhet -0,004 0,008 0,002 0,009 

  

 

Team 0,704* 0,324 0,673* 0,305 0,0561 0,303 

Kontroll Inflyttande 0,076 0,15 0,119 0,145 -0,026 0,142 

        

 

Konstant 4,511 1,055 4,082 0,965 4,66 0,958 

 

R
2
 0,043 

 

0,07 

 

0,046 

 

 

Adj.R
2
 0,001 

 

0,029 

 

0,004 

   F-Värde 1,024   1,691   1,1   

* P <.05. 

       ** P <.01. 

     
 

 *** P <0.001. 

        

Model 1 påvisar ingen signifikans således förkastas hypoteserna H1a, H2a, H3a samt H4a. 

Studien kan därför inte påvisa att kön, byråstorlek, erfarenhet, team och inflytande bidrar till 

vilken grad revisorn tenderar att strukturera sitt arbete. Däremot visar den oberoende 

variabeln team signifikans på 5%- nivån, vilket kan betyda att revisorer uppfattar att 

teambaserat arbete är ett sätt att strukturera revisionsprocessen. Påståendet kan inte 

säkerställas då modellen inte är signifikant. Variablerna ålder och erfarenhet visade stark 

multikolliniaritet och kunde därför inte testas i samma regression, båda har testats (med 

likvärdiga resultat) men endast en av varianterna visas i tabell 4.   
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Modell 2 visar tillika modell 1 ingen signifikans, även hypoteserna H1b, H2b, H3b samt H4b 

förkastas. Revisorns uppfattningar gällande struktur och kvalité kan därför i modellen inte 

statistiskt säkerställas. Variabeln team påvisar signifikans på 5%-nivån vilket ger indikationer 

på att revisorer som arbetar i team uppfattar att struktur leder till högre revisionskvalité. 

Påståendet kan som tidigare beskrevs inte statistiskt säkerställas, då modellen inte är 

signifikant. Modell 3 gällande effektivitet & struktur påvisar ingen signifikans, därför 

förkastas hypoteserna H1c, H2c, H3c samt H4c. Studien kan således inte påvisa att kön, 

byråstorlek, ålder, erfarenhet eller teamarbete påvekar revisorers uppfattningar gällande 

struktur och effektivitet.  

 

Tabell 5. T-test 
       Team Antal Medelvärde Std. Error P-värde 

Använder_struktur 
nej 11 4,84 0,22 

 ja 115 5,65 0,07 0,001 

Effektivitet_struktur 
nej 14 4,81 0,21 

 ja 115 5,40 0,07 0,01 

Kvalitet_struktur 
nej 11 4,92 0,26 

 ja 113 5,49 0,08 0,027 

 

Då den oberoende variabeln team påvisat signifikans i regressionsanalysen, utfördes vidare 

analys genom ett T-test för denna variabel (se tabell 5). Resultatet visar att om man arbetar i 

team eller inte medför signifikanta skillnader (på 5% nivån) för de tre beroende variablerna; 

att använda struktur, effektivitet & struktur samt kvalité & struktur. Utifrån detta resultat kan 

således hypoteserna H4a-c inte helt förkastas. Det betyder att studien visar att revisorer 

uppfattar att teambaserat arbete är; ett sätt att skapa struktur i revisionsprocessen, en 

effektiviserande åtgärd inom processen samt att strukturen tillför högre revisionskvalité.  
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5. Diskussion och slutsats 
 

Tidigare studier finner att en välstrukturerad revisionsprocess bidrar med ökad effektivitet och 

högre revisionskvalité för revisionsbyrån (t.ex. Broberg, 2013; Holm & Zaman , 2012; 

Peecher, et al., 2007). Forskningen inom ämnesområdet har till största del fokuserat på hur 

revisorers individuella bedömningar påverkats av strukturproblematiken (t.ex. Schroeder et 

al., 1996). Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar 

revisorns uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet 

inom revisionsprocessen.  

Resultatet visar att revisorer generellt sett uppfattar att studiens beroende variabler är faktorer 

som; skapar struktur i revisionsprocessen, medför högre revisionskvalité samt ökar 

effektiviteten i processen. Det kan utläsas av de höga medelvärden som tabell 2 visar. Studien 

kan inte påvisa att de demografiska faktorerna; kön, byråstorlek, erfarenhet samt inflytande 

innehar ett signifikant samband med; användandet av struktur, att struktur leder till högre 

revisionskvalité samt effektivitet. Studien resonerar att revisorns uppfattningar inom 

ämnesområdet istället riktas till revisorn generellt som yrkesutövare. Det argumenteras därför 

att revisorn anser att effektivitet och revisionskvalité skapas av struktur. Det i linje med vad 

som tidigare studerats av (Broberg, 2013; Manson et al., 2001; Fisher, 1996; Cushing & 

Loebbecke, 1986) gällande att struktur anses vara ett effektiviserande och kvalitetshöjande 

faktorer. 

Studien påvisar ett samband mellan användandet av struktur, revisionskvalité samt 

effektivitet. Det betyder att revisorer generellt uppfattar att struktur är en effektiviserande 

faktor som även medför högre revisionskvalité. Resultatet påvisar att ju mer struktur som 

används desto mer uppfattar revisorn att struktur leder till effektivitet och hög 

revisionskvalité. Studiens resultat av revisorns uppfattningar kring struktur, skiljer sig således 

jämfört med vad som tidigare diskuterats av (ex Schroeder et al., 1996) som menar att en 

strukturerad revisionsprocess är hämmande för lösning av komplex problematik.  

Studiens resultat påvisar att revisorer som arbetar i team uppfattar att teambaserat arbete är; 

ett sätt att använda struktur, bidrar till effektivitet i revisionsprocessen samt medför högre 

revisionskvalité. Argumentet kan anses vara i linje med tidigare forskning (Sundgren & 

Svanström, 2013; Pierce & Sweeney, 2011; Moore, 2007; Heraty & Morley, 1995) där 

slutsatsen kan dras att revisionsbyråer som använder sig av teambaserade arbetsmetoder 
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genomför revisioner mer kvalitativt och effektivt. Studien ger även indikationer på att 

revisionsbyråer eftersträvar att utföra revisioner i team. Det kan därför argumenteras att 

teambaserad revision bidrar med trovärdighet till en klients finansiella rapportering. Eftersom 

teamets sammanslaga expertis ur revisionsperspektivet kan anses medföra högre 

revisionskvalité (Broberg, 2013; Sundgren & Svanström, 2013; Jones et al., 2007; Power, 

2003).  

Studiens teoretiska bidrag är att revisorns uppfattningar kring att teambaserat arbete kan anses 

vara; ett sätt att strukturera revisionsprocessen, effektivisera revisionsprocessen samt bidra 

med högre revisionskvalité. Det eftersom resultatet ger indikationer på att det finns ett positivt 

samband mellan dessa variabler i studien.  

Studiens bidrag till praktiken är exempelvis att teambaserat arbete kan anses vara en faktor 

som tillför högre kvalité vid utförandet av en revision. Teambaserat arbete kan därför som 

tidigare beskrivits vara en stärkande faktor för en klients finansiella rapportering. Det kan 

även diskuteras kring revisorns uppfattningar gällande lagar och regler, studiens resultat 

indikerar att revisorn uppfattar att dagens reglering och standardisering har positiv påverkan 

på revisionskvaliten.   

Teamarbete är en aspekt som inte tidigare har undersökts av revisionsforskningen, för 

framtida forskning föreslås därför att djupare studier utförs huruvida revisorn arbetar i team. 

Studierna bör innefattas av både kvalitativa samt kvantitativa undersökningar för att få en 

djupare förståelse för teamarbetets inverkan på revisionen i helhet. Det kan även tilläggas att 

observationer på revisorers beteende i team är en intressant aspekt att undersöka, eftersom 

denna studie finner att revisorer uppfattar att teamarbete är en faktor som kan anses bidra till 

högre revisionskvalité. Då tidigare forskning gällande struktur- och bedömningsproblematik 

fokuserat på vilka konsekvenser som påverkar de individuella bedömningarna. Därför anses 

det vara intressant om mer forskning utförs kring strukturproblematiken och vilken inverkan 

det har på revisorns arbetssätt.  
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Bilaga 1.  

Enkätundersökning 

1. Kön 

Man, Kvinna 

2. Ålder 

Antal år 

3. Hur många anställda på kontoret 

Antal 

4. Hur lång erfarenhet har du som revisor 

Antal år 

5. Titel 

Revisorsassistent 

Auktoriserad revisor 

Annat 

6. På revisionsbyrån arbeta vi i team när vi utför en revision 

Ja, Nej 

7. Om ja på fråga 6, hur många arbetar i teamet 

Antal personer 

8. Mitt inflytande i teamet 

1 Mycket svagt inflytande  

7 Mycket starkt inflytande 

9. Revisionsarbetet struktureras genom… 

Att använda checklistor 1-7 

Att använda manualer 1-7 

Att använda frågeformulär 1-7 

Att använda databaser 1-7 

Att använda IT-verktyg 1-7 

Att arbeta i team 1-7 

Att använda mallar 1-7 

Kommunikation inom teamet 1-7 

Lagar & regler 1-7 

Revisionsstandarder (ISA) 1-7 

Byråns policy & riktlinjer 1-7 

10. Revisionsarbetet effektiviseras genom… 
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Att använda checklistor 1-7 

Att använda manualer 1-7 

Att använda frågeformulär 1-7 

Att använda databaser 1-7 

Att använda IT-verktyg 1-7 

Att arbeta i team 1-7 

Att använda mallar 1-7 

Kommunikation inom teamet 1-7 

Lagar & regler 1-7 

Revisionsstandarder (ISA) 1-7 

Byråns policy & riktlinjer 1-7 

11. Hög revisionskvalité skapas genom… 

Att använda checklistor 1-7 

Att använda manualer 1-7 

Att använda frågeformulär 1-7 

Att använda databaser 1-7 

Att använda IT-verktyg 1-7 

Att arbeta i team 1-7 

Att använda mallar 1-7 

Kommunikation inom teamet 1-7 

Lagar & regler 1-7 

Revisionsstandarder (ISA) 1-7 

Byråns policy & riktlinjer 1-7 

 

 

 


