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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de revisorer som deltagit i undersökningen och de 

avdelningar på revisionsbyrån som ställt upp och gjort den här uppsatsen 

genomförbar. 

  

Ett speciellt tack vill vi även passa på att rikta till vår handledare Andreas Jansson 

som har varit en ovärderlig hjälp, då han under arbetet med uppsatsen gett oss 

vägledning och många goda råd. Samtidigt vill vi också passa på att tacka de som 

deltagit på våra seminarier och bidragit med värdefull feedback till vår uppsats. 

  

Avslutningsvis vill vi även passa på att tacka våra familjer och vänner för den 

hjälp och det stöd vi fått från dem under arbetet med uppsatsen. 

  

  

Växjö, Maj 2011. 

 
 
 
 

________________________     ________________________ 

Petter Johansson                       David Rubin
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Abstract 
 
Title: Audit teams – what affects the efficiency? 
 
Authors: Petter Johansson and David Rubin 
 
Supervisor: Andreas Jansson 
 
Course: Dissertation Accounting, 4FE03E, 30 ECTS, Spring 2011. 
 
Key Words: Audit team, Efficiency, Team Work 
 
Background and problem: Theory and literature in the field of audit teams’ 
efficiency are limited. The theory and literature that existed was not conducted in 
Swedish context. It was identified that no one had examined the factors that 
influence the efficiency of the Swedish audit team's. Efficiency affects how 
resource-and cost-effective an auditing firm can be while the audit is performed 
with quality and therefore it is of interest to be examined. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to explore and explain what may affect 
Swedish audit teams’ efficiency during the work process 
 
Method: The thesis has been based on existing theory and literature to explain 
what affects audit teams’ effectiveness. The study was quantitative and the sample 
consisted of 15 unique audit teams*. 
, 
Results and conclusions: The survey indicated that autocratic leadership and 
judgment intervention affects the efficiency of audit teams’. The empirical results 
indicated that these two factors had a positive significant relationship to the audit 
team's effectiveness. 
 
Proposals for future research: Future research could conduct a qualitative study 
in which audit teams are followed during a longer period of time with a purpose 
to identify the underlying factors that may explain the effectiveness of an audit 
team. Future research may also conduct studies that compare different CPA firms 
to be able to capture the cultural and organizational differences between them. 



Revisionsteam – vad påverkar effektiviteten? 

 
 
 

4 (105) 

Abstrakt 
 
Titel: Revisionsteam – vad påverkar effektiviteten? 
 
Författare: Petter Johansson och David Rubin 
 
Handledare: Andreas Jansson 
 
Kurs: Civilekonomuppsats, 4FE03E, 30 Hp, våren 2011. 
 
Nyckelord: Revisionsteam, Effektivitet, Arbete i team 
 
Bakgrund och problem: Det finns begränsad teori och litteratur på området 
effektiva revisionsteam. Den teori och litteratur som existerade var gjord på en 
annan kontext än den svenska. Det identifierades att ingen har undersökt mer 
ingående vilka faktorer som påverkar effektiviteten i svenska revisionsteam.  
Eftersom effektivitet påverkar hur resurs- och kostnadseffektiv en revisionsbyrå 
kan vara samtidigt som revisionen utförs med kvalitet är det av intresse att 
undersöka detta.  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förklara vad som kan påverka 
svenska revisionsteams effektivitet under arbetsprocessen. 
 
Metod: Uppsatsen har utgått från befintlig teori och litteratur för att förklara vad 
som påverkar revisionsteams effektivitet. Undersökningen var kvantitativ och 
urvalet bestod av 15 unika revisionsteam.  
 
Resultat och slutsatser: Undersökningen indikerade att autokratiskt ledarskap 
och bedömningsintervention påverkar effektivitet i revisionsteam. Det empiriska 
resultatet påvisade att dessa två faktorer hade ett positivt signifikant samband till 
revisionsteams effektivitet.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan utföra en kvalitativ studie 
där ett revisionsteam följs under en längre period med syfte att identifiera 
bakomliggande faktorer som kan förklara effektivitet i revisionsteam. Framtida 
forskning kan också utföra undersökningar som jämför olika revisionsbyråer för 
att fånga kulturella och organisatoriska skillnader. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsens problem och ger en 

översiktsbild till varför det är av intresse att göra en undersökning om 

revisionsteam. Diskussion om uppsatsens problem mynnar ut i uppsatsens 

problemfrågeställning och syfte. Avslutningsvis kommer även uppsatsens fortsatta 

kapitel att sammanfattas.   

 

1.1 Bakgrund 
Revisorer och revision har fått en betydelsefull roll i bolagsstyrningssystemet och 

för samhället i stort eftersom de agerar som en oberoende länk mellan företag och 

deras olika intressenter (Öhman, 2004). Van der Plaats (2000) konstaterar att 

revision är något som är till för att skapa trovärdighet i företags finansiella 

rapporter. Revisorns funktion är också, enligt agentteorin, att minska den 

informationsasymmetri som finns mellan ägare och företagsledning (Watts & 

Zimmerman, 1983). Revision är en process där bevis tas fram och dokumenteras 

för att objektivt kunna bestämma om de revisionskriterier som finns är uppfyllda 

(Dereli, Baykasoğlu & Daş, 2007). Det görs av ett revisionsteam, som består av 

en grupp revisorer, där en påskrivande revisor är ansvarig för uppförandet av 

revisionen samt för vägledning till och övervakning av teamet (Pratt och 

Jiambalvo, 1981). Tillsammans är revisionsteamets medlemmar ansvariga för att 

revisionen utförs med kvalitet (ISA 220, 2009).  

 

Hur definieras då ett team? Ett team definieras som en grupp medlemmar som 

beroende av varandra utför en uppgift där de tillsammans ansvarar för utfallet av 

uppgiften (Sundstrom, DeMeuse & Futrell, 1990 refererad i Cohen & Bailey, 

1997, s. 241). Till denna definition kan tilläggas att medlemmarna i teamet arbetar 

gemensamt för att uppnå ett visst mål med uppgiften (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Effektiva team karaktäriseras bland annat av samarbete, tillit och 

sammanhållning (Thorne & Smith, 2000). Samarbete inom team innebär att 

medlemmarna tillsammans utför en uppgift för att uppnå sitt mål. Tillit innebär att 

medlemmarna litar på varandras intentioner och handlingar. Team med en hög 

sammanhållning kan vara mer effektiva eftersom de har en högre tillfredsställelse
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och att de kommunicerar mer än team med lägre sammanhållning (Thorne & 

Smith, 2000). 

 

Det är idag vanligt att företag använder sig av arbete i team (Morgesen, DeRue & 

Karam, 2010). En undersökning som gjorts på företag med mer än 100 anställda 

visade att 82 procent av dessa företag använde sig av arbete i team (Gordon, 1992 

refererad i Cohen & Bailey, 1997, s 239). Det kan förklaras av att cheferna i dessa 

företag ansåg att arbete i team var viktigt för att företaget skulle kunna bli 

framgångsrikt (Morgesen, DeRue & Karam, 2010). Ett av de vanligaste kraven 

som ställs på en nyanställd i ett företag är deras förmåga att arbeta tillsammans 

med andra i team (Cohen & Bailey, 1997). Efter att ha gjort en granskning av de 

fyra största revisionsbyråernas hemsidor, angående deras värderingar och 

önskemål på anställdas personliga egenskaper, kunde det konstateras att alla 

ansåg att teamwork var en viktig faktor. PwC beskriver att teamwork används för 

att komma fram till de bästa lösningarna i revisionen och att de söker efter 

personer som vill dela med sig och bidra med framgång till teamet1. På KPMG är 

det viktigt att arbeta tillsammans för att kunna leverera nytta och värde till sina 

kunder2 och det är teamwork som förenar medarbetarna3. Deloittes företagskultur 

präglas av teamanda och en av deras huvudvärderingar är engagemang i 

varandra4. Ernst and Youngs värderingar präglas bland annat av laganda5 och de 

söker efter personer som är bra på att arbeta i team6.  

 

Företag som använder sig av arbete i team har mycket att vinna (Holtzman & 

Anderberg, 2011). Frågan är då varför ett företag har mycket att vinna på att 

arbetet sker i team, vad team bidrar med och vad de kan göra bättre än enskilda 

individer? Ett team kan genom att arbeta tillsammans tillföra mer än om 

                                                 
1 Företagsfakta finns på http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml, PwC, [2011-02-
11] 
2 Våra värderingar finns på http://www.kpmg.se/pages/101275.html, KPMG, [2011-02-11] 
3 Att arbeta hos KPMG finns på http://www.kpmg.se/pages/110179.html, KPMG, [2011-02-11] 
4 Vår företagskultur finns på http://careers.deloitte.com/sverige/studenter/culture_benefits.aspx, 
Deloitte, [2011-02-11] 
5 Vår vision och våra värderingar finns på http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Our-values, Ernst 
och Young, [2011-02-11] 
6 Vem söker vi? Finns på http://www.ey.com/SE/sv/Careers/Students/Applying-to-Ernst---
Young/What-we-look-for, Ernst och Young, [2011-02-11] 
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individerna arbetat individuellt (West, 1998). När individer arbetar tillsammans i 

ett team och presterar mer än vad de skulle kunna göra individuellt uppstår 

synergieffekter (Eales-White, 1995). Denna synergieffekt kan till exempel 

beskrivas som att ett team bestående av fem individer skapar en output och att 

denna är större än den aggregerade output som skulle ha skapats om de fem 

individerna hade arbetat individuellt. När synergieffekter uppstår är den totala 

outputen större i ett team när de arbetar tillsammans än om de arbetat individuellt. 

En anledning till varför ett team kan skapa en större output är att team kan göra 

bättre bedömningar än vad enskilda individer kan (Schultz & Reckers, 1981). 

Eftersom ett revisionsteams arbete bygger på objektiva bedömningar kan arbete i 

team därför påverka revisionsteam positivt. Vetenskapliga undersökningar har 

påvisat att team gör färre misstag än vad enskilda individer gör (Smith-Jentsch, 

Salas, Baker & Cannon-Bowers, 2001; Volpe, Cannon-Bowers, Salas & Spector, 

1996; Sims, Salas & Burke, 2004 refererade i Baker, Day & Salas, 2006), vilket 

innebär att arbete i team under en revision kan leda till att mindre misstag görs. 

Det är viktigt att misstag inte görs i en revision eftersom det kan leda till att en 

felaktig revisionsåsikt levereras till klienten. Ezzamels och Willmotts (1998) 

studie gav stöd för att arbete i team kan leverera en kostnadseffektiv output som 

förbättrar produktiviteten och konkurrenskraften för ett företag. 

Revisionsbyråerna verkar på en konkurrensutsatt marknad (Harding & Trotman, 

1999) och därför går det att anta att revisionsbyråer strävar efter att vara så 

konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva som möjligt. 

 

Det finns också teorier som påvisar att arbete i team kan ha en negativ påverkan 

på företag. Enligt Thorne och Smith (2000) kan arbete i team leda till att 

medlemmarna presterar sämre, till exempel om en ledare utövar för mycket 

kontroll över den enskilda individen och en hierarkisk struktur existerar. Sorensen 

(1967) konstaterar att revisorers tillfredställelse med arbetet är lägre hos dem som 

befinner sig längre ned i den hierarkiska organisationsstrukturen i en 

revisionsbyrå. Tvärtom är tillfredsställelsen med arbetet högre hos de revisorer 

som befinner sig längre upp i hierarkin. Arbete i team kan även göra 

beslutsprocessen långsammare om inte alla medlemmar tillåts fatta beslut eller om 

de inte vågar göra det (Nurmi, 1996). Beslutsprocessen är viktig i team eftersom 
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den kan ha en påverkan på effektiviteten och kvaliteten på de uppgifter som 

teamet utför (Mello & Ruckes, 2006).�

1.2 Problemdiskussion 
Olika företagsskandaler uppdagas med jämna mellanrum och 

revisionsprofessionen får då utstå kritik samtidigt som dess funktion i 

bolagsstyrningssystemet ifrågasätts. Kritiken kan till exempel bestå av att revisorn 

inte har upptäckt felaktigheter och oegentligheter hos de företag som granskats. 

Denna kritik belyser till exempel finansinspektionen i fallet HQ bank, vilket 

framkommer i citatet nedan. 

 
”Revisorns uppgift är att kontrollera att verksamheten bedrivs på rätt sätt. 

Finns det problem är det revisorns uppgift att övertyga styrelsen att åtgärda 

problemen. Går inte det ska revisorn uppmärksamma ägare, investerare och 

även Finansinspektionen, att allt inte står rätt till. Det är vid det här laget 

allmänt känt att vi är kritiska till revisorernas agerande i HQ Bank. En 

fungerande revision borde ha upptäckt och meddelat exempelvis 

övervärderingen av HQ:s tradingportfölj på ett mycket tidigt stadium. Tyvärr 

är HQ Bank inte en isolerad händelse. Det finns skäl att ifrågasätta 

revisorernas agerande i flera uppmärksammade skandaler på 

finansmarknaden de senaste åren. Därför är det på tiden att vi får en debatt 

om revisorernas funktion. För revisorer behövs. Men de behöver fungera 

ordentligt och bli den sanerande kraft som de är tänkta att vara.” 

(Finansinspektionen, 2010-09-21, s. 6) 

 
Som tidigare beskrivits använder sig revisionsbyråer av arbete i team för att utföra 

revisioner och enligt dem själva är det en av de viktigaste funktionerna i deras 

organisationer. Det finns uppställda krav på att kvaliteten på en revision ska vara 

hög, det vill säga att arbetet följer de lagar, krav, regler och standarder som krävs 

(ISA 220, 2009). Kvalitet innebär att revisionsberättelsen som lämnas ska vara 

korrekt och att teamet utan rädsla för påföljder vågar ta upp åsikter som kan ha en 

påverkan på revisionen (ISA 220, 2009). Den påskrivande revisorn har det 

yttersta ansvaret för att revisionen blir korrekt utförd och att den revisionsrapport 

som lämnas inte innehåller några väsentliga felaktigheter (ISA 220, 2009), vilket 

också är syftet och målet med en revision (ISA 200, 2009).  



Revisionsteam – vad påverkar effektiviteten? 

 
 
 

12 (105) 

Price (1972) beskriver två aspekter av effektivitet. Dessa är hur väl ett företag 

använder sina resurser och förvandlar dem till produkter eller tjänster och hur väl 

ett företag uppfyller sitt mål. Det finns begränsningar av resurser i ett 

revisionsteam, vilket gör att det inte kan granska mer än vad det finns tillgängliga 

resurser. Effektivitet i revisionsteam innebär att med så få resurser kunna leverera 

en revision som håller den kvalitet som krävs. Används resurserna på ett effektivt 

sätt kan revisionsteamet alltså hålla sin budget samtidigt som det kan leverera en 

revisionsåsikt med hög kvalitet, vilket är viktigt eftersom revisionsbyråer bedriver 

en affärsmässig verksamhet samtidigt som det går att anta att klienterna vill betala 

så lite som möjligt för revisionen. Eftersom effektivitet påverkar dels en resurs- 

och kostnadsaspekt och dels en kvalitetsaspekt är det av intresse att undersöka vad 

som påverkar effektivitet och inte kvalitet i revisionsteam. 

 

Team är inte alltid effektiva (Fransen, Kirschner & Erkens, 2011) och därför är 

det av intresse att undersöka effektivitet i revisionsteam. Det finns en begränsad 

forskning om revisionsteams effektivitet, men bland de studier som har gjorts 

påvisas det problem med revisionsteam och deras effektivitet. Det finns bland 

annat vetenskapliga undersökningar som kommit fram till att felaktiga 

bedömningar och beslutsfattande i revisionsteam kan påverka effektiviteten 

negativt (Peecher, 1996; Brown, Peecher & Solomon, 1999; Wilks, 2002; Piercey, 

2009). Det finns även studier som påvisar vikten av att upptäcka felaktigheter och 

bedrägerier i revisionen och om det inte görs så kan kvaliteten på revisionen 

påverkas negativt (Trotman, Simnett & Khalifa, 2009). Att påskrivande revisorn 

med ledarfunktion i ett revisionsteam inte utför ett bra ledarskap kan också 

påverka effektiviteten i revisionsteamet negativt (Pratt & Jiambalvo, 1981). 

Eftersom den påskrivande revisorn har det yttersta ansvaret för 

revisionsuppdraget går det därför att ifrågasätta om hans eller hennes funktion 

som ledare kan påverka revisionsteams effektivitet.  

 

Det har identifierats ett begränsat antal vetenskapliga artiklar som berör 

effektivitet i revisionsteam. Ingen av dessa identifierade vetenskapliga artiklar har 

utförts på svensk kontext. Det har påvisats att det kan finnas kulturella skillnader 

mellan länder (Hofstede, 1983; Humphreys, 1996) och att svenskar är mer
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individualistiska och tar för sig mer än vad individer i andra länder gör (Hofstede, 

1983). Det är därför intressant att undersöka om teorin från dessa vetenskapliga 

artiklar går att applicera på svensk kontext. Det har gjorts många undersökningar 

och skrivits ett stort antal vetenskapliga artiklar om effektiva team och vad som 

påverkar effektivitet i dem. Dessa undersökningar och vetenskapliga artiklar 

beskriver effektiva team generellt och teorierna går inte med säkerhet att koppla 

till effektivitet i revisionsteam. Till exempel har tidigare forskning bevisat att 

revisionsbyråer agerar i en kombinerad hierarkisk och professionell miljö 

(Montagna, 1968; Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen, 1974). Det går därför 

inte med säkerhet att konstatera om resultaten från teorier om effektiva team även 

är applicerbara på revisionsteam. Det är intressant att undersöka vad som påverkar 

effektiviteten i revisionsteam eftersom det är ett relativt outforskat område. 

Samtidigt är det inte säkert om det går att använda den generella teorin som finns 

tillgänglig för att förklara vad som påverkar revisionsteams effektivitet.  

 

Fransen, Kirschner och Erkens (2011) påvisar att det finns ett behov av att ta reda 

på och förstå vilka faktorer som påverkar effektiva team för att kunna göra något 

åt ineffektiva team. Eftersom det kan vara ett problem om revisionsteam är 

ineffektiva, så kan studier om vad som påverkar effektivitet ge insikter till 

revisionsprofessionen om vad de kan ta hänsyn till för att revisionsteamen ska 

kunna fungera mer effektivt. För att skapa medvetenhet och insikter hos 

revisionsbyråer om vad som kan leda till effektiva revisioner med en bra 

resursanvändning och hög kvalitet kommer följande problemfrågeställning att 

undersökas. 

- Vad påverkar effektivitet i revisionsteam?  

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och förklara vad som kan påverka svenska 

revisionsteams effektivitet under arbetsprocessen. Det praktiska bidraget med 

denna uppsats är att ge insikter till revisionsprofessionen i Sverige angående vad 

som påverkar effektivitet i revisionsteam. Det teoretiska bidraget är att ge 

revisionslitteraturen insikter om vad som påverkar effektivitet i svenska 

revisionsteam. 
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1.4 Avgränsning 
Enligt Pratt och Jiambalvo (1981) går det särskilt att tillämpa ledarskapet i ett 

revisionsteam på den påskrivande revisorn. Även ISA 220 (2009) beskriver att det 

är den påskrivande revisorn som har ansvaret för revisionsuppdraget och för 

ledarfunktionerna i det. På grund av detta avgränsas uppsatsen till att endast 

undersöka den påskrivande revisorn som ledare för revisionsteamet.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 2 Uppsatsens metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att beskrivas. Den kommer att beskrivas 

utifrån hur vi gått tillväga när vi samlade in teori och vilken ansats som valts. 

Valet av metod kommer att beskrivas och motiveras. 

 

Kapitel 3 Teori 

Teorikapitlet kommer att behandla den befintliga teori som vi har valt att använda 

för att försöka förklara vad som påverkar effektiva revisionsteam. Kapitlet 

behandlar effektivitet som är den beroende variabeln och sju stycken oberoende 

faktorer som antas påverka effektivitet.  En modell över dessa faktorer kommer 

att tas fram och beskrivas och en hypotes kommer formuleras till varje faktor.  

 

Kapitel 4 Empirisk metod 

Detta kapitel redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Materialet och från 

vilket urval det samlats in samt hur det har bearbetats beskrivs. Hur frågorna har 

operationaliserats beskrivs också mer ingående. Kapitlet avslutas med 

metodkritik. 

 

Kapitel 5 Empiriska resultat 

Under detta kapitel kommer det empiriska materialet att beskrivas och 

sammanfattas. Det material som samlats in kommer att analyseras utifrån 

statistiska tester för att undersöka om det finns samband mellan faktorerna och 
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effektivitet i revisionsteam. Resultaten från dessa tester kommer sedan att förklara 

om det går att påvisa sambanden i hypoteserna.   

 

Kapitel 6 Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån teorin och de empiriska 

resultaten. De hypoteser som formulerats kommer att diskuteras och sambanden 

kommer att påvisas eller förkastas. 

 

Kapitel 7 Slutsatser och implikationer 

Slutsatserna som gjorts utifrån diskussionen kommer att presenteras i detta 

kapitel. Vad dessa resultat och slutsatser har för praktiska och teoretiska 

implikationer kommer att beskrivas. Till sist kommer även förslag för framtida 

forskning att ges.  
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2 Uppsatsens metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att beskrivas. Den kommer att beskrivas 

utifrån hur vi gått tillväga när vi samlade in teori och vilken ansats som valts. 

Valet av metod kommer att beskrivas och motiveras. 

 
Efter en genomgång av den befintliga teorin och litteraturen på området effektiva 

revisionsteam upptäcktes det att relativt få har berört detta ämne. Den teori som 

identifierades var inte heller baserad på svensk kontext. Däremot identifierades en 

bred befintlig teori och litteratur som generellt berört vad som karaktäriserar 

effektiva team och vad som kan påverka effektiviteten i dem. Utifrån denna 

kännedom växte den här uppsatsens syfte fram, vilket är att undersöka och 

förklara vad som kan påverka ett revisionsteams effektivitet under 

arbetsprocessen. För att uppnå syftet användes befintlig teori om effektivitet i 

team och i den utsträckning som det fanns tillgängligt också teori om effektiva 

revisionsteam. Eftersom den befintliga teorin om effektivitet i revisionsteam var 

begränsad gjordes inte något urval från den utan all teori som vi identifierade 

användes. För att komplettera den begränsade teorin om effektivitet i 

revisionsteam identifierades också teorier som allmänt berört effektivitet i team. 

Från denna teori gjordes sedan ett urval av olika teorier som var närliggande till 

teorierna om effektiva revisionsteam. Detta gjorde att teorier om revisionsteam 

kunde matchas med teorier om team i allmänhet, vilket i sin tur ledde till en 

konceptuell modell togs fram. Denna modell innehåller faktorer som antogs 

påverka effektivitet i revisionsteam. 

 

Att utifrån existerande teori säga något om ett ämnesområde och utifrån den 

kunskapen härleda och formulera hypoteser som undersöks empiriskt innebär att 

använda ett deduktivt forskningssynsätt (Bryman & Bell, 2005). Teori användes 

för att identifiera faktorer som antogs påverka effektiviteten i ett revisionsteam, 

utifrån vilket en konceptuell modell skapades. Teorin om respektive faktor ledde 

fram till att en hypotes formulerades för respektive faktor. Syftet med dessa 

hypoteser var att kunna förklara om det fanns några samband mellan de 
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identifierade faktorerna och effektivitet i revisionsteam. Denna uppsats utgår 

därför från ett deduktivt forskningssynsätt. Eftersom det inte fanns mycket 

tidigare forskning om effektivitet i revisionsteam tillgänglig var det relevant att 

undersöka om det gick att applicera denna existerande teori om effektivitet i team 

även på revisionsteam. Anledningen till att den här uppsatsen antog en deduktiv 

ansats var på att den generella befintliga teorin om effektiva team ansågs vara 

alldeles för relevant för att kunna bortses från. Det var också av intresse att 

undersöka om den befintliga teori som fanns om effektivitet i revisionsteam, som 

är baserad på utländsk kontext, går att applicera på svenska revisionsteam. 

 

Motsatsen till ett deduktivt synsätt är det induktiva synsättet vilket innebär att 

utifrån empiri skapa teori (Andersen, 1998). Skulle vi ha valt att ha en induktiv 

ansats skulle vi gå miste om den befintliga forskningen som berört effektiva team. 

Däremot hade en induktiv ansats varit av intresse om det hade gått att göra 

undersökningen på ett sätt som inneburit att vi följt med ett revisionsteam under 

ett revisionsuppdrag. Det hade däremot krävt att vi hade följt med revisionsteamet 

under en längre period och att vi skulle ha fått tillgång till att följa med det. Detta 

konstaterades falla utanför den tidsram som getts för denna uppsats och valdes 

därför bort. Vi har inte identifierat att det gjorts några kopplingar mellan den 

generella teorin om vad som påverkar effektiva team och vad som påverkar 

effektiva revisionsteam, därför kan denna uppsats ses som ett första försök att 

undersöka om existerande teorin kan tillämpas för att också förklara effektivitet i 

revisionsteam. Den deduktiva ansatsen kommer att kunna ge insikter om den 

existerande teorin om effektiva team som identifierats har en påverkan eller inte 

på revisionsteams effektivitet. Den deduktiva ansatsen kommer även att ge 

insikter om den existerande teorin om effektiva revisionsteam går att applicera på 

svensk kontext, detta eftersom tidigare undersökningar som identifierats inte har 

gjorts på svensk kontext. 
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3 Teori 

Teorikapitlet kommer att behandla den befintliga teori som vi har valt att 

använda för att försöka förklara vad som påverkar effektiva revisionsteam. 

Kapitlet behandlar effektivitet som är den beroende variabeln och sju stycken 

oberoende faktorer som antas påverka effektivitet.  En modell över dessa faktorer 

kommer att tas fram och beskrivas och en hypotes kommer formuleras till varje 

faktor.  

 

3.1 Effektivitet 
Effektivitet kan enligt Price (1972) definieras utifrån två olika aspekter, antingen i 

termer av företags måluppfyllelse eller i termer av hur väl resurserna används i 

företaget. Effektivitet i form av måluppfyllelse innebär att desto högre ett företag 

uppfyller sina mål desto effektivare har det varit. För att få tillräcklig klarhet i 

denna aspekt krävs det även att vilket mål ett företag har tydliggörs, detta för att 

veta vad som ska uppfyllas. Företags mål kan skilja sig åt enligt Ostroff och 

Schmitt (1993) och eftersom uppsatsen behandlar revisionsteam kommer 

revisionsbyråernas mål med revision att definieras. Målet med en revision är att 

öka förtroendet för klienternas finansiella rapporter och göra ett uttalande om 

tillförlitligheten i dessa med syftet att kvalitetssäkra den finansiella informationen 

(ISA 200, 2009). Revisionskvalitet kan antas bero på i vilken utsträckning som 

den når upp till de legala och professionella krav som ställs på revisionen 

(Francis, 2004). Enligt Barrick och Stewart (1998) är effektiviteten i ett team 

kopplat till kvaliteten på teammedlemmarnas prestationer. Därför skulle det kunna 

antas att effektiviteten i ett revisionsteam påverkar kvaliteten på revisionen som 

de utför. 

 

Den andra aspekten av effektivitet mäter i termer hur företag förvärvar och 

använder knappa och värdefulla resurser, det vill säga hur väl ett företag kan 

omvandla sina resurser till produkter eller tjänster (Price, 1972). Det innebär att ju 

bättre företaget är på att använda sina resurser desto högre effektivitet kan de 

uppnå. Ett företag är effektivt om det använder sina få resurser på ett sätt som 

innebär att outputen som skapas är hög (Ostroff & Schmitt, 1993).  
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Figur 1: Effektivitet i revisionsprocessen 

 

Effektivitet i revisionsteam innebär en kombination av att med få resurser i 

revisionsprocessen skapa ett stort värde i revisionen. Detta genom att utnyttja sina 

resurser på ett sådant sätt att en bra och välgrundad revisionsberättelse med hög 

kvalitet levereras till en liten kostnad för både klienten och revisionsbyrån. 

Använder revisionsteamet sina resurser på ett sådant sätt borde de kunna hålla den 

planerade tidsramen och budgeten samt använda den arbetskraft som först var 

avsatt till teamet samtidigt som värdet på den slutgiltiga revisionsberättelsen till 

klienten blir hög. 

3.2 Revisionsteamet 
Ett team definieras som ett antal medlemmar som beroende av varandra utför en 

uppgift där de tillsammans ansvarar för utfallet (Sundstrom, DeMeuse & Futrell, 

1990 refererad i Cohen & Bailey, 1997, s. 241) och medlemmarna i teamet arbetar 

gemensamt för att uppnå ett visst mål med uppgiften (Kaufmann & Kaufmann 

2010). Dereli, Baykasoğlu och Daş (2007) definierar att revision är en oberoende 

process som genomförs för att skaffa och dokumentera bevis, som sedan 

utvärderas objektivt i syfte att granska om revisionskriterierna är infriade. 

Rudolph och Welker (1998) konstaterar att arbete i team är den vanligaste 

arbetsformen för att utföra en revision. Pratt och Jiambalvo (1981) väljer att 

definiera ett revisionsteam som en samling revisorer vars syfte är att tillsammans 

utföra en revision på ett effektivt sätt. Rudolph och Welker (1998) identifierar att 

en viktig faktor som är avgörande för hur väl ett team lyckas, är beroende på i 

vilken grad de olika medlemmarna i revisionsteamet kan förena sina enskilda 

prestationer och sammanföra dem i en välgrundad och korrekt revisionsåsikt. 

Detta för att uppnå målet med revisionen som är att öka förtroendet för de 

finansiella rapporterna och göra ett uttalande om tillförlitligheten i dessa (ISA 

200, 2009). 
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Revisionsteamen är hierarkiskt uppbyggda (Bamber, 1983; Solomon, 1987 

refererad i Rudolph & Welker, 1998, s. 1; Otley & Pierce, 1995) och positionerna 

i en revisionsbyrå rankas med partner högst och sedan i fallande ordning manager, 

senior associate och associate (Montagna, 1968; Sorensen & Sorensen, 1974). De 

består vanligtvis av en revisor som är ansvarig, en manager och en eller flera 

revisorsassistenter (Pratt & Jiambalvo, 1981). Den påskrivande revisorn i teamet 

är ansvarig för genomförandet av revisionen och för vägledning till 

revisionsteamets medlemmar (Pratt & Jiambalvo, 1981). Partners i 

revisionsbyråer väljer inför varje revisionsuppdrag ut ett team av medarbetare 

som består av managers, seniora och juniora revisorer (Montagna, 1968). Urvalet 

baseras enligt Montagna (1968) på hur dessa medarbetare fungerar och hur väl de 

kan arbeta tillsammans med partner och klient. Dessa medarbetare flyttar sedan 

från ett revisionsteam till ett annat team flera gånger per år och kan arbeta 

parallellt inom dessa (Montagna 1968). Partners i en revisionsbyrå har det slutliga 

ansvaret för allt arbete som utförs inom en revisionsbyrå och det är också de som 

direkt tjänar eller förlorar på hur revisionsbyrån utvecklas ekonomiskt (Sorensen 

& Sorensen, 1974). Watson (1975) påvisade det faktum att status i ett 

revisionsteam följer hierarkin, det vill säga att den är högst hos partnern och lägst 

hos assistenten. Den hierarkiska uppbyggnaden innebär att överordnade gör sina 

bedömningar med utgångspunkt från de revisionsbevis som deras underordnade i 

revisionsteamet tagit fram (Bamber, 1983), vilket innebär att överordnade 

revisorer måste kunna förlita sig på sina underordnade medarbetare som 

informationskälla.  

 

Enligt ISA 220 (2009) är det den påskrivande revisorn som har ansvar för att leda, 

övervaka och utföra en revision. Cohen och Bailey (1997) beskriver att i 

revisionsteam är det en ledare som övervakar och fattar beslut om vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras och hur de ska utföras. Ledaren utformar också 

arbetsfördelningen i revisionsteamet samt bestämmer vem som ska göra vad. Pratt 

och Jiambalvo (1981) konstaterar att ledarskap kan innehas på alla nivåer och i 

alla roller inom en revisionsbyrå, men på grund av den struktur som råder i ett 

revisionsteam samt att den påskrivande revisorn kan påverka revisionsteamets 

prestationer, så kan ledarskapet särskilt tillämpas på den påskrivande revisorn i 
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teamet. Ett kriterium för att uppnå en effektiv revision är att teamets prestationer 

maximeras, vilket enligt Pratt och Jiambalvo (1981) är något den påskrivande 

revisorns ledarskap kan bidra till. Ledarskapet har identifierats som en bidragande 

faktor för att ett teams effektivitet (Esquivel & Kleiner, 1996; Jeanquart Miles & 

Mangold, 2002; Pratt & Jiambalvo, 1981). Förutom ledarskapet har Adams, 

Simon och Ruiz (2002) refererade i Ross, Jones och Adams (2008, s. 251) 

identifierat sju stycken egenskaper som kännetecknar ett effektivt team. Dessa är 

att teamet har ett gemensamt syfte, ett tydligt definierat mål, tydliga roller, en 

psykologisk säkerhet, en mogen kommunikation, produktiva konflikter och ett 

ömsesidigt ansvar för kvaliteten och kvantiteten på arbetet.  

 

Att teamet har ett gemensamt syfte och väl definierat mål innebär att 

medlemmarna lättare kan fokusera på den uppgift som ska utföras och bidrar 

också till att teamet klarar av omfattande uppgifter (Adams, Simon & Ruiz, 2002 

refererade i Ross, Jones & Adams, 2008, s. 251). Tydliga roller bland teamets 

medlemmar minskar också risken för att missförstånd ska kunna uppstå i teamet. 

När rollerna i ett team är tydligt beskrivna så är risken mindre för att teamets 

medlemmar utför samma uppgifter, vilket är ett resursslöseri (Adams, Simon & 

Ruiz, 2002 refererade i Ross, Jones & Adams, 2008, s. 251). Detta kan även vara 

viktigt för revisionsteams effektivitet eftersom att missförstånd om 

arbetsuppgifterna i uppdraget kan leda till att dåliga beslut fattas.  

 

Psykologisk säkerhet innebär att medlemmarna inom teamet har en delad tro på 

att det inom teamet är fritt att komma med förslag och åsikter (Adams, Simon & 

Ruiz, 2002 refererade i Ross, Jones & Adams, 2008, s. 251). Om teamet är 

karaktäriserat av tillit, tro och respekt kan det leda det till att medlemmarna är 

bekväma med sig själva och får ett självförtroende att göra sig hörda i teamet 

(Adams, Simon & Ruiz, 2002 refererade i Ross, Jones & Adams, 2008, s. 251), 

vilket kan leda till att det inom teamet blir accepterat att ställa frågor som i sin tur 

kan leda till en öppen kommunikation. Denna tro och tillit inom teamet får dock 

inte övergå till en övertro på sina underordnade för det kan leda till ineffektivitet i 

teamet (Messier Jr, Owhoso & Rakowski, 2008; Kennedy & Peecher, 1997). 

Detta kan antas påverka revisionsteam på grund av att det är viktigt att deras 
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bedömningar och beslut blir korrekta eftersom revisionsberättelsen bygger på 

dessa bedömningar och beslut.  

 

Schultz och Reckers (1981) fann bevis för att ett revisionsteam gör bättre 

bedömningar än vad enskilda revisorer gör. De gjorde bättre bedömningar bland 

annat på grund av att de diskuterade mer risker och effekter som rör materialiteten 

under revisionen. Hög kvalitet i bedömningar är något som är viktigt för 

revisionsteam eftersom mycket av deras arbete utgår från bedömningar av 

redovisningsinformation. Om en överordnad ingriper tidigt i en underordnads 

bedömningsprocess så kan det leda till att revisionskvaliteten påverkas på grund 

av att deras bedömningar förvrängs vilket kan antas påverka ett revisionsteams 

effektivitet negativt (Peecher, Piercey, Ritch & Tubbs, 2010). Grupptänkande är 

en annan faktor som kan antas påverka ett revisionsteams effektivitet negativt, 

detta eftersom grupptänkande är något som kan leda till att team fattar beslut utan 

att underbygga besluten med fakta och att teamet diskuterar fram mindre 

lösningar på problem (Turner, Pratkanis, Probasco & Leve, 1992). 

 

En mogen kommunikation innebär att medlemmarna har en förmåga att tydligt 

och kortfattat uttrycka sina idéer (Cohen & Bailey, 1997). För att få en mogen 

kommunikation att fungera krävs det att alla medlemmar lyssnar och att ingen 

avbryter någon annan medlem. Detta kan leda till att medlemmarna kan utrycka 

sina idéer på ett bra sätt eftersom alla teamets medlemmar är aktivt involverade i 

kommunikationen (Adams, Simon & Ruiz, 2002 refererade i Ross, Jones & 

Adams, 2008, s. 251). Rudolph och Welker (1998) konstaterar att kommunikation 

mellan ett revisionsteams medlemmar är en faktor för att medlemmarnas 

individuella prestationer kan levereras till en slutlig revisionsåsikt, detta eftersom 

möjligheten för att teammedlemmarna får all information då ökar. Brainstorming 

ett bra sätt för att komma fram till nya och fler idéer (Litchfield, 2008) och kan då 

antas vara positivt för ett revisionsteams effektivitet eftersom fler idéer genereras. 

Konflikthantering beskrivs som en av de viktigaste faktorerna för ett teams 

effektivitet (Esquivel & Kleiner, 1996) eftersom positiva konflikter och en bra 

konflikthantering kan leda till kreativitet, en öppen kommunikation och att
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medlemmarnas kunskaper och förmågor utnyttjas till fullo (Esquivel & Kleiner, 

1996; Jeanquart Miles & Mangold, 2002). Det kan även antas påverka ett 

revisionsteams effektivitet eftersom det enligt Senatra (1980) förekommer 

konflikter inom revisionsbyråer.  

 

De faktorer som har identifierats, under detta avsnitt, och som antas förklara 

effektivitet i revisionsteam är ledarskap, kommunikation, brainstorming, 

konflikter, grupptänkande, bedömningsintervention och övertro. Vissa av dessa 

faktorer har stöd i empiriska studier om effektivitet i revisionsteam medan andra 

bygger på mer generella teorier om effektiva team. Det kan tilläggas att det inte är 

möjligt att veta om alla dessa stämmer överens med vad som påverkar 

effektiviteten i revisionsteam, därför har en modell tagits fram för att testa om 

faktorerna påverkar effektiviteten i revisionsteam. 

3.3 Konceptuell modell 
Baserat på den teoretiska grund som beskrivits i avsnitt 3.2 har ett antal faktorer 

som antas påverka ett revisionsteams effektivitet identifierats. Faktorerna kommer 

att beskrivas och utvecklas vidare under avsnitt 3.4. Varje faktor mynnar ut i en 

eller flera hypoteser som beskrivs under varje faktors tillhörande avsnitt och dessa 

sammanställs under avsnitt 3.6. Hypoteserna kommer sedan att testas empiriskt 

för att kunna anta eller förkasta dem. De faktorer som har identifierats och ligger 

till grund för den här uppsatsens empiriska undersökning är autokratiskt 

ledarskap, feedback, personliga behov, innovation, kommunikation, 

brainstorming, konflikter, grupptänkande, bedömningsintervention och övertro. 

Dessa faktorer sammanfattas i vår konceptuella modell och illustreras i figur 2.  

 

 
Figur 2: Konceptuell modell över faktorer som kan förklara revisionsteams effektivitet
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3.4 Faktorer som kan påverka revisionsteamet 

3.4.1 Ledarskap 
I en revisionsmiljö identifierar Otley och Pierce (1995) att ledarskap kan utföras 

på många olika nivåer och att det återspeglar den hierarkiska strukturen som 

revisionsbyråer karaktäriseras av. Pratt och Jiambalvo (1981) påpekar också att 

ledarskap kan innehas inom olika nivåer och roller på en revisionsbyrå. På grund 

av den struktur som råder i ett revisionsteam och att den påskrivande revisorn kan 

påverka revisionsteamets prestationer kan ledarskapet enligt Pratt och Jiambalvo 

(1981) tillämpas på den påskrivande revisorn i revisionsteamet. Enligt ISA 220 

(2009) finns det uppställda krav som betonar att det är den påskrivande revisorn 

som har det yttersta ansvaret för ledning, övervakning och utförandet av en 

revision. Ledningsansvaret innefattar att den påskrivande revisorn ska ta ansvar 

för att kvaliteten på revisionsuppdraget är hög, det vill säga att arbetet följer de 

lagar, krav, regler och standarder som krävs. Kvalitet innebär att 

revisionsberättelsen som lämnas är korrekt och att teamet utan rädsla för påföljder 

vågar ta upp åsikter som kan ha en påverkan på revisionen (ISA 220, 2009).  

 

En autokratisk ledare ger mycket direktiv om hur saker ska utföras och kan även 

tvinga medlemmar i teamet till vilka beslut som fattas (Hoel, Glasø, Hetland, 

Cooper & Einarsen, 2009). En autokratisk ledare tar inte hänsyn till personliga 

behov och tar inte heller hänsyn till sammanhållningen i gruppen (De Cremer, 

2007). Ett autokratiskt ledarskap innebär att ledaren kan påverka ett teams 

beslutsprocess (Peterson, 1997 refererad i De Cremer, 2007 s. 1389), eftersom en 

ledare tar viktiga beslut utan att konsultera andra medlemmar i teamet (Bass, 

1990; Schriesheim, House & Kerr, 1976 refererade i Burke, Stagl, Klein, 

Goodwin, Salas & Halpin, 2006 s. 292; Yukl, 1989 refererad i Pearce, Sims Jr, 

Cox, Ball, Schnell, Smith och Trevino, 2002 s. 277). Vidare beskrivs det att ett 

autokratiskt ledarskap kan leda till negativa konsekvenser för teamet. Det beror på 

att den autokratiska ledaren är bestämd om att medlemmarna ska acceptera och 

hålla med om hans eller hennes lösningar och slutsatser samt att han eller hon inte 

tillåter medlemmarna att diskutera sina egna åsikter och idéer. En autokratisk 

ledare dominerar och kontrollerar de beslut som ska fattas och han kontrollerar 
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även hur uppgifter ska utföras genom att ge direktiv och instruktioner till 

underordnade (Jayasingam & Cheng, 2009). Det kan gå så långt att ledaren 

genom sin makt tvingar eller använder sin övertalningsförmåga för att få 

underordnade att göra som han eller hon vill (Jogulu & Wood, 2006). Ledaren 

försäkrar sig sedan också om att de riktlinjer som anges följs och att underordnade 

hela tiden försöker förbättra sitt arbete och sin kapacitet (Bass, 1990; Yukl, 1989 

refererad i Pearce et al, 2002 s. 277). Vidare säger Bass (1990) och Yukl (1989) 

refererad i Pearce et al (2002 s. 277) att en autokratisk ledare kritiserar 

underordnade om de utfört ett dåligt arbete. Ett sådant beteende kan leda till att de 

underordnades förmåga att vara kreativa och innovativa begränsas (Jayasingam & 

Cheng, 2009). Enligt Bass (1990) kan ledaren influera och begränsa underordnade 

till detta för att han eller hon innehar sådan makt. Som Bass (1990) beskriver det 

så kan den makt som en ledare har påverka att han eller hon agerar autokratiskt. 

 

Granér (1991) konstaterar att makt är ett viktigt kännetecken för sociala 

hierarkier. Makt belyser hur medlemmar i ett team, i konkurrens med de andra 

medlemmarna i teamet, har möjlighet att uttrycka sig. De mest tydliga sociala 

hierarkierna återfinns enligt Granér (1991) i företag vars struktur är byråkratisk 

eller auktoritär, men även i de företag som kännetecknas av mycket stress eller 

osäkerhet. Tidigare forskning har bevisat att revisionsbyråer agerar i en 

kombinerad hierarkisk och professionell miljö (Montagna, 1968; Sorensen, 1967; 

Sorensen & Sorensen, 1974). Watson (1975) påvisade det faktum att statusen i 

revisionsteam följer hierarkin, det vill säga att det är högst hos partners och lägst 

hos assistenter. Sorensen (1967) konstaterade att revisorer som befann sig på lägre 

hierarkiska nivåer upplevde att det var för mycket hierarki och att revisorer på 

högre hierarkiska nivåer upplevde att det var för lite hierarki. 

 

Autokratiskt ledarskap kan begränsa förmågan hos underordnade och en sådan 

ledare även kan ta egna beslut utan att konsultera övriga medlemmar i teamet. En 

autokratisk ledare bestämmer mycket och kontrollerar de beslut som fattas och tar 

inte hänsyn till sammanhållningen i teamet.  Att som påskrivande revisor i ett 

revisionsteam utnyttja sin makt och utöva ett autokratiskt ledarskap kan därför 
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antas vara negativt för effektiviteten i ett revisionsteam. På grund av dessa 

antaganden formuleras hypotes H1. 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan att påskrivande revisorn är 

autokratisk och revisionsteams effektivitet 

 

Pratt och Jiambalvo (1981) antog att vissa ledarskapsbeteenden hos den 

påskrivande revisorn påverkade revisionsteamets prestationer och valde att testa 

det empiriskt. De fann utifrån sin undersökning att det fanns ett samband mellan 

effektiva revisionsteam och ansvariga revisorer som tog hänsyn till 

revisionsteamets medlemmars personliga behov, tillät innovation i 

revisionsteamet samt gav medlemmarna i revisionsteamet feedback vid rätt 

tidpunkter. Dessa ledarfunktioner är viktiga om ett revisionsteams effektivitet 

innebär att maximera revisionsteamets prestationer vid en given kostnad (Pratt 

och Jiambalvo, 1981). Undersökningen utfördes på revisionsteam i USA år 1981 

vilket dels kan innebära att det finns geografiska skillnader i hur revisionsarbetet 

utförs jämfört med en svensk kontext och dels att revisionsarbetet kan ha 

förändrats sen undersökningen gjordes. Pratt och Jiambalvo (1981) påpekade 

själva att det inte är säkert att ledarskapsbeteenden som bidrar till revisionsteams 

prestationer i ett revisionsteam nödvändigtvis behöver göra det i ett annat. De har 

även valt att mäta effektiva revisionsteam utifrån vad en manager i ett 

revisionsteam ansåg, detta med hänsyn till hur managern valde att ranka 

revisionsteamets prestation under uppdraget samt hur effektiv den påskrivande 

revisorn var som ledare. Pratt och Jiambalvo (1981) påpekar att deras resultat är 

användbara så länge måttet på effektivitet anses vara acceptabelt.  

 

Morgesen, DeRue och Karam (2010) har granskat 85 artiklar och bokkapitel som 

berör ledarskap i team och de beteenden som en ledare enligt dessa ska ta hänsyn 

till för att få ett väl fungerande team. De har identifierat att feedback är en 

funktion som en teamledare kan använda sig av och ge teamets medlemmar för att 

kunna skapa effektivitet i teamet. Att ge feedback innebär enligt dem att det ges 

tillfälle för teamet att på ett effektivt sätt bedöma deras tidigare prestationer och 
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nuvarande arbete, detta för att kunna anpassa sig till dessa bedömningar om 

prestationerna. Genom att jämföra de uppsatta målen med de löpande 

utvärderingarna över teamets prestationer går det att konstatera om målen och 

förväntningarna har uppfyllts eller inte. Utifrån de löpande utvärderingarna ges 

teamet möjlighet att kunna anpassa sig och göra förändringar som innebär att de 

kan utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt. Eftersom Morgesen, DeRue och 

Karam (2010) granskat och influerats av befintlig forskning om team i allmänhet 

så är det inte säkert att alla ledarskapsfunktioner som identifierats som viktiga i ett 

team går att applicera på revisionsteam.  

 

Att ge feedback innebär att ett team utvärderar sitt arbetssätt och får möjlighet att 

kunna göra förändringar så att de kan utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt 

(Morgesen, DeRue & Karam, 2010). Pratt och Jiambalvo (1981) har identifierat 

att feedback från den påskrivande revisorn till medlemmarna i revisionsteamet 

direkt påverkade effektiviteten. Det har tidigare i uppsatsen identifierats att den 

påskrivande revisorn i ett revisionsteam anses inneha en ledarroll i teamet. 

Tillsammans med den teorigrund som beskrivit feedback som en viktig 

ledarfunktion går det att anta att feedback från den påskrivande revisorn kan 

påverka ett revisionsteams effektivitet och därför formuleras hypotes H2.  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan den påskrivande revisorns feedback och 

revisionsteams effektivitet. 

 

Ett bra ledarskap hävdas ta hänsyn till nära relationer och sammanhållning i 

teamet, att teamet karaktäriseras av en öppen tvåvägskommunikation, att teamet 

karaktäriseras av respekt och tillit samt tillfredsställer de personliga behoven hos 

teamets medlemmar (Burke et al, 2006). Teamledarskapet handlar om att 

tillfredställa dessa behov med det slutliga målet att se till att arbetet i teamet blir 

så effektivt som möjligt (Morgesen, DeRue & Karam, 2010). Pratt och Jiambalvo 

(1981) har påvisat att det finns ett samband mellan påskrivande revisorer i ett 

revisionsteam som tar hänsyn till medlemmarnas personliga behov och 

effektivitet i teamet. Med utgångspunkt från detta går det att anta att samma 

förhållande föreligger även i en svensk kontext och därför formuleras hypotes H3. 
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mH3: Det finns ett positivt samband mellan hur mycket den påskrivande revisorn 

tar hänsyn till personliga behov och revisionsteamets effektivitet. 

 

Innovation innebär att nya idéer omvandlas till en förbättring i arbetsprocessen 

eller till en ny produkt eller service (Heye, 2006). Nurmi (1996) beskriver att 

team är ett bra verktyg för innovation eftersom olika personer med olika bakgrund 

kan tänka på nya sätt och hitta nya saker. Pratt och Jiambalvo (1981) påvisade att 

det fanns samband mellan att den påskrivande revisorn i ett revisionsteam tillät 

medlemmarna att vara innovativa och teams effektivitet. Tourish och Hargie 

(1998) påvisar att det är viktigt att vara innovativ för att möta förändringar och 

utmaningar som sker i omgivningen. Deras undersökning är inriktad på skolmiljö, 

vilket inte direkt kan kopplas till revisionsbyråer och deras kontext men däremot 

agerar revisionsbyråer också i en miljö där det ständigt sker förändringar gällande 

lagar, regler och normer som de måste ta hänsyn till. Samtidigt verkar 

revisionsbyråerna på en allt mer konkurrensutsatt marknad (Harding & Trotman, 

1999) och innovation kan tänkas vara en faktor som är viktig för 

revisionsbyråerna ur konkurrenssynpunkt. Detta antagande tillsammans med 

insikterna från Pratt och Jiambalvo (1981) innebär att det går att anta att det finns 

ett positivt samband mellan att den påskrivande revisorn tillåter medlemmarna i 

ett revisionsteam att vara innovativa och ett revisionsteams effektivitet och därför 

formuleras hypotes H4.  

 

mH4: Det finns ett positivt samband mellan innovation och revisionsteams 

effektivitet. 

3.4.2 Kommunikation 
 

”Kommunikation är den process där en person, grupp eller organisation (sändare) 

överför en typ av information (budskap) till en annan person, grupp eller 

organisation (mottagare), och där mottagaren/mottagarna får en viss förståelse av 

budskapet.” (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 392) 

 

Generellt sätt karaktäriseras effektiva team av en kommunikationsstil som är 

avslappnad, informell, vänlig och inte ger upphov till spänningar mellan teamets 

medlemmar (Argyris, 1996; Likert, 1961; McGregor, 1960 refererad i Stevens & 
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Campion, 2001, s. 512). En förutsättning för effektiv kommunikation är att 

medlemmarna är villiga att fråga varandra saker och ta till sig av varandras åsikter 

och synpunkter (Stevens & Campion, 2001). De måste alltså vara mottagliga och 

öppna för känslor, information och idéer hos andra medlemmar i teamet. Om 

kommunikationen inte präglas av att alla medlemmar får nämna sina idéer och 

komma till tals, eller om alla bidrag inte beaktas så kan det påverka ett teams 

effektivitet (Wheelan, 2005). Enligt Burke et al (2006) så finns det ett positivt 

samband till effektivitet i team om ledaren tar hänsyn till att det finnas 

meningsfulla och kreativa utbyten mellan ledare och underordnade i teamet. 

Sådana utbyten kan underlätta för de underordnade att lösa komplexa problem 

samtidigt som de utvecklas för att kunna hantera framtida problem (Bass, Avolio, 

Jung, & Berson, 2003).  

 

Enligt Campion, Medsker och Higgs (1993) så är kommunikation och samarbete 

inom ett team viktigt för teamets effektivitet. Kommunikationsprocessen i 

effektiva team används av teamets medlemmar för att säkerställa att all relevant 

och viktig information kommer övriga medlemmar tillgodo (Likert, 1961 se 

Stevens & Campion, 2001, s. 512). Detta kan enligt Stevens och Campion (2001) 

ge incitament till en kommunikationsstil som är öppen och stödjande. Jeanquart, 

Miles och Mangold (2002) konstaterade att öppenhet i kommunikationen inom 

team påverkar både teammedlemmarnas tillfredställelse och teamledarens 

prestationer, vilket ger incitament till att öppen kommunikation i team är en 

bidragande faktor till ett väl fungerande team.  

 

Rudolph och Welker (1998) har identifierat att kommunikation är en faktor som 

kan påverka att medlemmarna i revisionsteamet gemensamt kan sammanföra sina 

enskilda granskningar till en välgrundad revisionsberättelse. Stowers och White 

(1999) har bevisat att kommunikation är något som revisionsbyråer värderar 

väldigt högt. Att kunna kommunicera är viktigt för anställda, på alla nivåer, inom 

revisionsbyråer eftersom det ingår som en del i deras arbete (Stowers & White, 

1999). Till exempel om en eller flera revisionsmedlemmar misslyckas med att 

kommunicera information som de tagit reda på under revisionsprocessen, eller att 

misslyckas bearbeta sådan så kan det enligt Murthy och Kerr (2004) leda till att 
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riskbedömningarna i revisionen blir mindre tillförlitliga vilket i sin tur kan leda 

till att revisionens effektivitet minskar. Stowers och White (1999) påvisade att 

partners och managers i revisionsteam ville att deras nyanställda 

revisionsmedarbetare skulle ha effektiva kommunikationsegenskaper redan i 

början av sin karriär. En orsak till detta kan enligt dem bero på att de identifierade 

att sådana kunskaper ansågs viktigare desto längre upp i hierarkin inom 

revisionsbyrån de nyanställda kom. Dessa resultat kan antas underbygga det 

faktum att kunna kommunicera är en viktig egenskap för personer som arbetar 

inom revisionsbyråer.  

 

Effektiva team har karaktäriseras av en avslappnad, informell och vänlig 

kommunikationsstil (Argyris, 1996; Likert, 1961; McGregor, 1960 refererad i 

Stevens & Campion, 2001, s. 512). Öppenhet i kommunikationen som ser till att 

alla kommer till tals anses också vara en bidragande faktor till effektivitet i team 

(Stevens & Campion, 2001; Jeanquart, Miles & Mangold, 2002). Kommunikation 

har förklarats vara viktigt för revisionsteam för att kunna utföra en bra granskning 

(Rudolph & Welker, 1998) samtidigt har det framkommit att revisorer själva 

tycker att kommunikation är en viktig faktor för att arbeta med revision (Stowers 

& White, 1999). Utifrån dessa insikter går det att anta att det finns ett positivt 

samband mellan en öppen kommunikation och ett revisionsteams effektivitet och 

därför formuleras hypotes H5.  

 

mH5: Det finns ett positivt samband mellan öppenhet i kommunikationen och 

revisionsteams effektivitet. 

3.4.3 Brainstorming 
Den amerikanska organisationen American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) har infört en standard som innebär att brainstorming ska 

utföras vid alla revisioner. Det innebär att revisionsteamet träffas och utbyter 

idéer om hur de tror att det granskade företagets finansiella uttalanden kan vara 

mottagliga för bedrägerier. Målet är att revisorer ska upptäcka materiella 

felaktigheter på grund av bedrägerier i de finansiella uttalandena. Det finns även 

en internationell standard utgiven av International Federation of Accountants 
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(IFAC) som motsvarar den amerikanska standarden som innebär att revisorer i 

början av revisionen ska diskutera hur känsliga ett företags finansiella uttalanden 

är för felaktigheter i uttalandena på grund av bedrägerier eller felaktigheter. 

(Trotman, Simnett & Khalifa, 2009) Brainstorming som verktyg hävdas vara 

kreativt och innovativt och kan hjälpa team att komma fram till fler idéer (Zhao & 

Hou, 2010). Litchfield (2008) finner att brainstorming är ett bra sätt för att 

komma fram till nya och fler idéer. Mål om att kvantitet på idéer ska förekomma 

under brainstorming underlättar att fler idéer kan genereras. Det finns en del 

faktorer som beskrivs som viktiga för en effektiv brainstorming. Till exempel får 

ingen kritik av idéer och förslag förekomma (Trotman, Simnett & Khalifa, 2009; 

Bean, 2008), uppmärksamhet ska ges till alla medlemmar i teamet under 

brainstormingen (Brown & Paulus, 2002), uppmuntra ett stort antal idéer (Bean, 

2008) och upprätta regler och mål om kvantitet på idéer för en effektiv 

brainstorming (Litchfield, 2008). Dessa faktorer och riktlinjer kan leda till att fler 

idéer genereras (Trotman, Simnett & Khalifa, 2009). 

 

Enligt Mckee (2006) blir en revision mer effektiv om möjligheterna för 

revisorerna att upptäcka bedrägerier är stora. Trotman, Simnett och Khalifa 

(2009) har gjort en undersökning som visade att ett revisionsteam som utförde 

brainstorming kom fram till fler potentiella bedrägerier än revisionsteam som inte 

utövade det. Ett stort antal idéer är i detta fall bra eftersom att tala om bedrägerier 

under brainstorming leder till att revisorerna blir mer skeptiska och varnas om att 

det kan finnas risk för potentiella bedrägerier. Även kvaliteten på de idéer som 

genererades var bättre i de team som utövade brainstorming. Kvaliteten i denna 

undersökning mättes på så sätt att en panel av revisorsexperter fick nämna de 

mest relevanta bedrägerierna för den typ av fall eller uppdrag som teamen 

arbetade med. De team som utövade brainstorming kom fram till fler sådana 

relevanta bedrägerier än de team som inte valde att utöva brainstorming. 

(Trotman, Simnett & Khalifa, 2009). Det finns även en annan liknande 

undersökning om brainstorming som gjordes av Carpenter (2007). Den kom fram 

till att team som utövade brainstorming genererade en mindre mängd idéer men 

att dessa idéer var av högre kvalitet. Trotmans, Simnetts och Khalifas (2009) 

undersökning gjordes på en av de fyra största revisionsbyråerna och Carpenters 
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(2007) undersökning gjordes på alla de fyra största revisionsbyråerna men ingen 

av undersökningarna gjordes i Sverige och det gör att det går att ifrågasätta hur 

väl det går att tillämpa resultatet på svenska revisionsbyråer. 

 

Brainstorming förväntas generera fler och bättre idéer och verkar ge stora 

möjligheter för revisionsteam att kunna upptäcka bedrägerier. Större möjligheter 

för revisorer att upptäcka bedrägerier leder till effektivitet i revisionsteam. Därför 

går det att anta att brainstorming har ett positivt samband till effektivitet i 

revisionsteam och därför formuleras hypotes H6.  

 

mH6: Det finns ett positivt samband mellan att utöva brainstorming och 

revisionsteams effektivitet. 

3.4.4 Konflikt  
Förekomsten av konflikter och hanteringen av dessa är en av de viktigaste 

faktorerna för ett teams effektivitet (Esquivel & Kleiner, 1996). Esquivel och 

Kleiner (1996) identifierar att konflikter kan vara både positiva och negativa för 

team. Amason, Thompson, Hochwarter och Harrison (1995) skiljer på två olika 

typer av konflikter och dessa är kognitiva och affektiva konflikter. En kognitiv 

konflikt innebär att konflikten är öppen och ärlig samt att den fokuserar på 

existerande, problemrelaterade skillnader bland teammedlemmarnas åsikter 

(Amason & Schweiger, 1994; Forbes & Milliken, 1999; Amason et al, 1995). 

Sådana skillnader i teammedlemmarnas åsikter kan vara olika synpunkter och 

idéer om hur uppgiften ska utföras eller hur bedömningar ska göras (Jehn, 1995). 

En kognitiv konflikt kan leda till bättre effektivitet i teamet (Amason et al, 1995) 

eftersom en kognitiv konflikt skapar kreativitet och öppna kommunikationer samt 

innebär att alla kunskaper och förmågor bland teamets medlemmar används 

(Esquivel & Kleiner, 1996). Senatra (1980) har identifierat att det kan uppstå 

konflikter inom revisionsbyråer. Om det förekommer kognitiva 

konfliktförhållanden i revisionsteamet under revisionen är det troligt att revisorer 

blir benägna att konsultera andra och ta mindre extrema beslut (Jensen, 2004 

refererad i Nelson & Tan, 2005 s. 55). 
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Kognitiva konflikter gör att alla kunskaper och förmågor används (Esquivel & 

Kleiner, 1996) och att revisorer under kognitiva konfliktförhållanden blir benägna 

att spendera mer tid på revisionsuppdraget, konsultera andra och ta mindre 

extrema beslut (Jensen, 2004 refererad i Nelson & Tan, 2005 s. 55). En kognitiv 

konflikt leder dessutom till kreativitet och öppna kommunikationer vilket i sin tur 

leder till effektivitet i team (Amason et al, 1995). På grund av detta går det att 

anta att en kognitiv konflikt inom revisionsteam har en positiv påverkan på 

teamets effektivitet och därför formuleras hypotes H7.  

 

mH7: Det finns ett positivt samband mellan kognitiva konflikter och 

revisionsteams effektivitet. 

 

En affektiv konflikt är dysfunktionell och emotionell vilket innebär att 

medlemmarna blandar in känslor och att det lätt uppstår tvister och oförenligheter 

mellan medlemmarna i teamet (Amason & Schweiger, 1994; Amason et al, 1995). 

En affektiv konflikt präglas av ovänlighet i teamet samt tvivel och skepsis på sina 

medarbetare (Amason et al, 1995) och det kan påverka tillfredsställelsen hos 

teamets medlemmar (Hope-Pelled, Eisenhardt & Xin, 1999) samt leda till att 

medlemmar inte längre vill vara delaktiga i teamets arbete (Esquivel & Kleiner, 

1996). Effekter av en konflikt av denna typ är kostsam och påverkar spänningen 

mellan medlemmarna och deras tillfredställelse med arbetet, vilket kan påverka 

kvaliteten på medlemmarnas prestationer (Senatra, 1980). Hope-Pelled, 

Eisenhardt och Xin (1999) konstaterar att det lättare uppstår affektiva konflikter i 

team med hierarkiska positioner. En affektiv konflikt kan vara kostsam för att de 

spenderar för mycket tid på konflikten och konflikter som inte hanteras på rätt sätt 

kan leda till missnöje hos medlemmarna i teamet och påverka kvaliteten i 

revisionen (Senatra, 1980). Det går att anta att en affektiv konflikt är negativ för 

ett teams effektivitet då det leder till att revisionen blir kostsam, tillfredsställelsen 

hos teamets medlemmar blir låg och kvaliteten på revisionen sämre och därför 

formuleras hypotes H8. 

  

mH8: Det finns ett negativt samband mellan affektiva konflikter och 

revisionsteams effektivitet.
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3.4.5 Grupptänkande 
Effektiva team kan vara bra på att lösa uppgifter och fatta bra beslut men det kan 

även finnas hinder för att team fattar bra beslut (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

En ledares roll är viktig för att kunna dra nytta av teams fördelar när det gäller 

beslutsfattande (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Team har flera medlemmar som 

är involverade i beslutsfattandet och om teamet dessutom är diversifierat har de 

tillgång till flera informationskällor (Mello & Ruckes, 2006). Detta gör att de har 

potential att fatta bättre beslut än vad enskilda individer eller homogena team har 

(Mello & Ruckes, 2006). Enligt Belbin (2000) är personer som är olika 

effektivare i sitt arbete tillsammans än personer som är lika och team blir mer 

framgångsrika ju fler olika roller det finns bland teamets medlemmar. Enligt 

Mello och Ruckes (2006) är diversifierade team mer produktiva och presterar mer 

än team som består av likartade medlemmar. Detta kan enligt dem bero på att 

diversifierade team har en större variation av informationskällor än vad icke 

diversifierade team har. Diversifierade team tenderar även att ta sig an problem i 

en annan utsträckning än homogena team vilket leder till att chansen för att nya 

idéer kommer fram ökar (Holtzman & Anderberg, 2011). Eftersom effektivitet 

och kvalitet ökar och diversifierade team har tillgång till mer information, har de 

förmåga att ta bättre beslut i situationer där osäkerheten är hög och där det är 

viktigt att besluten är korrekta (Mello & Ruckes, 2006). 

 

Grupptänkande har konstaterats vara ett hinder mot effektiviteten i team (Manz & 

Sims, 1982 refererad i Choi & Kim, 1999, s 297). Det kan bero på att 

grupptänkande är ett fenomen som hotar ett teams förmåga att fatta effektiva 

beslut (Manz & Neck, 1997), detta på grund av att medlemmarna i ett team inte 

vill särskilja sig gentemot de andras åsikter i teamet och de försöker därför 

undvika konflikter (Trotman, Simnett & Khalifa, 2009). En orsak till 

grupptänkande är likhet bland teamets medlemmar och därför går det anta att 

risken för grupptänkande är större i homogena team än vad det är i diversifierade 

team (Holtzman & Anderberg, 2011). Vidare så är chansen för att konflikter 

uppstår större i diversifierade team, vilket också tyder på att risken för att 

grupptänkande uppstår inte är lika stor i ett diversifierat team. Team som har 
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influenser av grupptänkande har visats komma fram till färre lösningar på 

problem, delar med sig av färre kunskaper och informationer samt använder 

mindre information innan beslut fattas (Turner et al, 1992).  

 

Symptom som karaktäriserar grupptänkande är att teamets medlemmar tenderar 

att vara beroende av varandra, att medlemmarna i teamet liknar varandra (Manz & 

Neck, 1997) samt att teamet isolerar sig från sin omgivning och har en stark 

ledare som framhäver sig själv (Richardson Ahlfinger & Esser, 2001). Enligt 

Manz och Neck (1997) så utövar ett team med grupptänkande både verbala 

påtryckningar och icke verbala påtryckningar på medlemmar som kommer med 

förslag på förändringar eller som ifrågasätter de uppfattningar som delas av resten 

av teamet. Yetiv (2003) beskriver att grupptänkande lätt kan uppstå om teamet är 

homogent beträffande social bakgrund och ideologier. Richardson Ahlfinger och 

Esser (2001) beskriver att om det inte finns någon variation bland 

teammedlemmarnas värderingar och perspektiv så kan grupptänkande uppstå och 

detta kan då leda till ett dåligt beslutsfattande. En stressig miljö kan även det leda 

till att grupptänkande uppstår (Yetiv, 2003). Det går att anta att ett revisionsteam 

befinner sig i en stressig miljö ibland där de måste hinna klart med sina 

granskningar och uppdrag. Dessa faktorer kan leda till grupptänkande och till att 

effektiviteten påverkas negativt i ett team (Manz & Neck, 1997). När 

grupptänkande uppstår kan fördelar och nackdelar med olika beslut förloras 

eftersom ett symptom hos team med grupptänkande är att information diskuteras i 

mindre utsträckning (Richardson Ahlfinger & Esser, 2001).  

 

Grupptänkande är något som kan antas påverka ett revisionsteam negativt 

eftersom det är viktigt att de fattar rätt beslut när de utför sin granskning. Som 

tidigare har beskrivits så är det viktigt att konsultera andra och att använda alla 

teammedlemmars förmågor och kunskaper under en revision eftersom det skapar 

effektivitet i revisionen. Grupptänkande är något som hindrar att andra 

konsulteras och att alla kunskaper och förmågor används och därför formuleras 

hypotes H9.  

mH9: Det finns ett negativt samband mellan grupptänkande och revisionsteams 

effektivitet.
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3.4.6  Bedömningsintervention  
En stark medlem som har mycket makt och status i ett team kan påverka och 

influera övriga medlemmar vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas (West, 

1998). En faktor som kan påverka ett teams beslut är om en överordnad ingriper 

tidigt i en underordnads bedömningar. Enligt Peecher et al (2010) så visar tidigare 

forskning gjord av Peecher (1996), Brown, Peecher och Solomon (1999), Wilks 

(2002) och Piercey (2009) att bedömningsintervention i in en underordnads 

bedömningar kan leda till att bedömningen förvrängs. De poängterar dock att en 

underordnads bedömning bara är en input till ett teams beslut men att en 

underordnads bedömning ändå finns med i ett teams slutgiltiga beslut. Det innebär 

att en överordnad först kan influera den underordnades bedömning och sedan 

förankra den bedömningen i beslutet.  

 

Enligt Danos, Eichenseher och Holt (1989) så använder sig underordnade sin 

överordnade som sin främsta resurs när de behöver konsultation. Enligt Peecher et 

al (2010) innebär det att om en överordnad ingriper tidigt i en underordnads 

bedömningsprocess så kan det leda till att revisionskvaliteten påverkas på grund 

av snedvridna effekter på deras bedömningar. Det går därför att anta att denna 

konsultation ska ske efter det att bedömningen är gjord för att se om den är 

korrekt utförd eller inte. Genom att som överordnad lägga sig i en underordnads 

bedömning innan den är färdig kan det slutgiltiga beslutet påverkas eftersom den 

bedömningen tas i beaktande i det slutgiltiga beslutet (Peecher et al, 2010). En 

överordnad kan bli influerad av sin klients mål med revisionen och om han eller 

hon då lägger sig i och influerar en underordnad under tiden han eller hon gör en 

bedömning kan även de underordnade bli influerade av klientens mål med 

revisionen (Peecher et al, 2010). Det är då bättre att den underordnades 

bedömning inte influeras och på grund av det då blir mer oberoende. Det är även 

negativt om en överordnad först lägger sig i en underordnads bedömningar och 

beslut och sedan dessutom granskar den underordnades arbete. Revisionsfirmorna 

kan enligt Peecher et al (2010) lita mer på en granskning där den överordnade inte 

varit med i den underordnades beslutsfattande. 
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Bedömningsintervention i en underordnads bedömningsprocess kan leda till att 

den underordnade influeras av den överordnade men också till att underordnade 

influeras av klientens mål.  Det kan innebära att de slutliga besluten som fattas 

blir felaktiga vilket sin tur påverkar revisionskvaliteten. Med utgångspunkt från 

detta formuleras hypotes H10.  

 

mH10: Det finns ett negativt samband mellan en påskrivande revisors 

bedömningsintervention och revisionsteams effektivitet. 

3.4.7 Övertro  
Burke et al (2006) beskriver som tidigare nämnts att ett team som karaktäriseras 

av tillit har samband med effektivitet. Enligt Pearce et al (2002) ska ledarskap 

främja utvecklandet av en underordnads förmåga att själv kunna leda och utföra 

ledarskap. Detta tyder på att en viss tro på teamets medlemmar och deras 

förmågor från ledarens sida är bra. Denna tro på teammedlemmarnas resurser och 

kunskaper får dock inte övergå till att bli en övertro. En övertro på sina 

underordnade kan leda till att teamets effektivitet  påverkas negativt vilket studier 

har visat (Messier Jr, Owhoso & Rakowski, 2008; Kennedy & Peecher, 1997). 

Enligt Messier Jr, Owhoso och Rakovski (2008) samt Kennedy och Peecher 

(1997) har revisorer en övertro på sina underordnades kunskaper och förmågor att 

upptäcka felaktigheter. Detta kan leda till att den överordnade inte granskar eller 

för dåligt granskar de rapporter och bevis som de underordnade tar fram, detta 

eftersom den överordnade revisorn antar att den underordnade har gjort en korrekt 

granskning. Det kan i sin tur leda till att felaktiga beslut tas och att den 

revisionsrapport som slutligen ges ut är felaktig (Messier Jr, Owhoso & Rakovski, 

2008; Kennedy & Peecher, 1997). Messier Jr, Owhoso och Rakovski (2008) 

beskriver även att ett sätt att minska riskerna i revisionen är att tilldela revisorer 

uppgifter som deras kunskaper och förmågor klarar av. Detta görs genom att en 

partner i revisionsteamet utvärderar sina underordnades kunskaper och förmågor. 

En övertro i denna utvärdering skulle kunna leda till att den underordnade blir 

tilldelad en felaktig uppgift som han eller hon inte klarar av. 
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En så kallad granskningsprocess av underordnades arbete görs för att försäkra att 

revisionsbevisen är tillräckliga som underlag till bedömningarna och för att se till 

att revisionsarbetet har utförts i enlighet med de revisionsstandarder som finns 

samt revisionsbyråns krav på hur det ska gå till (Ramsay, 1994). Vidare beskriver 

Ramsay (1994) att en sådan granskning innebär att bedöma de underordnade 

utifrån teknisk noggrannhet och fullständighet, att se till att alla förfaringssätt är 

utförda, att dokumentationen är komplett och att ovanliga observationer är 

noterade. Nelson och Tan (2005) beskriver i första hand granskningsprocessen 

som en mekanism för att kontrollera kvalitet men också som en komponent för att 

bedöma prestationer, vilket innebär att den granskades arbetskvalitet kontrolleras. 

Detta innebär att den granskade har incitament att försöka se bra ut inför 

granskaren. Det skulle kunna leda till att granskaren får en övertro på den 

underordnade eftersom den underordnade ser bättre ut än vad han eller hon 

egentligen är. Peecher (1996) finner bevis för att de som granskar underordnade 

är känsliga för deras preferenser vilket innebär att granskaren kan påverkas av att 

underordnade försöker se bra ut inför dem.  

 

Det är inte bara en övertro på den underordnades kunskaper och förmågor som 

kan leda till ineffektivitet i granskningen. Tan och Jamal (2001) finner att en 

manager som känner till identiteten på den seniora revisorn som han eller hon 

granskar favoriserar de som anses duktiga och ger dem bättre utvärderingar än 

vad som ges till övriga seniora revisorer. När identiteten däremot är okänd är det 

ingen skillnad i den utvärdering som gjordes. Vidare beskriver de att om 

managern litar för mycket på en senior revisor som anses duktig kan granskningen 

göras slarvigt och felaktigheter kan bli oupptäckta. Tvärtom så kan en manager 

granska en senior revisor allt för mycket på grund av att den inte anses vara lika 

duktig och därmed spendera för mycket tid på granskningen som då inte blir 

kostnadseffektiv. Enligt Holtzman och Anderberg (2011) tar en effektiv 

teamledare reda på vilka styrkor och svagheter som medlemmarna i teamet 

besitter. Teamledaren kan utifrån det bygga på de starka sidorna och utveckla de 

svaga för att maximera teamets resultat.  
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Som beskrivs i början av avsnittet så påverkar en överordnads övertro på en 

underordnad ett teams effektivitet negativt på grund av felaktiga beslut och att 

revisionsrapporten i slutändan kan bli felaktig (Messier Jr, Owhoso & Rakowski, 

2008; Kennedy & Peecher, 1997). Vidare så kan övertro leda till att felaktigheter 

går oupptäckta och att en överordnad ger för bra utvärderingar till sina 

underordnade som på grund av detta inte får reda på sina styrkor och svagheter 

(Tan & Jamal, 2001). En allt för stor överskattning på sina underordnades 

kunskaper eller förmågor kan i slutändan leda till ett ineffektivt teamarbete, detta 

på grund av dåliga prestationer och ineffektiva granskningar (Messier Jr, Owhoso 

& Rakovski, 2008). Det påverkar revisionsprocessen i sin helhet eftersom den 

slutgiltiga revisionsrapporten kan vara felaktig och därför formuleras hypotes H11.  

 

mH11: Det finns ett negativt samband mellan en överordnads övertro på en 

underordnad och revisionsteams effektivitet. 
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3.5 Sammanfattning hypoteser 
H1: Det finns ett negativt samband mellan att påskrivande revisorn är autokratisk 

och revisionsteams effektivitet 

H2: Det finns ett positivt samband mellan den påskrivande revisorns feedback och 

revisionsteams effektivitet. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan hur mycket den påskrivande revisorn 

tar hänsyn till personliga behov och revisionsteamets effektivitet. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan innovation och revisionsteams 

effektivitet. 

H5: Det finns ett positivt samband mellan öppenhet i kommunikationen och 

revisionsteams effektivitet. 

H6: Det finns ett positivt samband mellan att utöva brainstorming och 

revisionsteams effektivitet. 

H7: Det finns ett positivt samband mellan kognitiva konflikter och revisionsteams 

effektivitet. 

H8: Det finns ett negativt samband mellan affektiva konflikter och revisionsteams 

effektivitet. 

H9: Det finns ett negativt samband mellan grupptänkande och revisionsteams 

effektivitet. 

H10: Det finns ett negativt samband mellan en påskrivande revisors 

bedömningsintervention och revisionsteams effektivitet. H 

H11: Det finns ett negativt samband mellan en överordnads övertro på en 

underordnad och revisionsteams effektivitet. 
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4 Empirisk metod 

Detta kapitel redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Materialet och från 

vilket urval det samlats in samt hur det har bearbetats beskrivs. Hur frågorna har 

operationaliserats beskrivs också mer ingående. Kapitlet avslutas med 

metodkritik. 

 

4.1 Undersökningsstrategi 
Uppsatsens syfte var att undersöka och förklara vad som kan påverka ett 

revisionsteams effektivitet under arbetsprocessen. Den kvantitativa 

undersökningsstrategin används för att förklara ett problem medan den kvalitativa 

används för att skapa förståelse för ett problem (Andersen, 1998). För att 

undersöka vad som påverkar revisionsteams effektivitet togs ett antal faktorer 

fram som antogs påverka ett revisionsteams effektivitet. En kvantitativ 

undersökningsstrategi är bra att använda när syftet är att mäta flera variabler som 

påverkar ett problem (Bryman & Bell, 2005). Denna uppsats antog en kvantitativ 

undersökningsstrategi på grund av att syftet var att förklara vad som påverkar 

revisionsteams effektivitet. En kvantitativ undersökningsstrategi är bra att 

använda för att kunna styrka sambanden mellan de faktorer som förklarar det 

undersökta problemet (Bryman & Bell, 2005).  

 

En kvalitativ undersökningsstrategi syftar till att skapa en förståelse för det 

problem som undersöks (Andersen, 1998). Att välja bort den kvalitativa 

undersökningsstrategin innebär att förståelsen till problemet kan förloras. Det 

kunde därför ha varit en fördel att använda en sådan strategi eftersom 

revisionsteams effektivitet är ett relativt outforskat område. Därför hade det 

kunnat vara värdefullt att skapa sig en förståelse om revisionsteams effektivitet 

innan en kvantitativ undersökning hade gjorts. På grund av att den teori som 

existerade om teams effektivitet i allmänhet och om effektivitet i revisionsteam 

fanns det ändå en förståelse för vad som kan förklara ett revisionsteams 

effektivitet. Då syftet med uppsatsen inte var att få en förståelse för effektiva 

revisionsteam utan var att undersöka vad som påverkar effektiviteten i dem valdes 

den kvalitativa undersökningsstrategin bort till förmån för den kvantitativa.
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4.2 Undersökningsdesign 
Eftersom syftet med uppsatsen är att förklara vad som påverkar effektivitet i 

revisionsteam är det av intresse att fånga samband mellan de faktorer som antas 

påverka effektivitet och effektiva revisionsteam. Det ska fångas med hjälp av en 

enkät som flera revisorer inom unika revisionsteam ska besvara. Då revisionsteam 

arbetar med ett revisionsuppdrag som är tidsbestämt till klientens räkenskapsår är 

det av intresse att göra denna undersökning vid ett tillfälle efter det att 

revisionsuppdraget är avslutat. Anledningen till detta är för att kunna fånga hur 

medlemmarna i revisionsuppdraget uppfattat de olika faktorerna under 

revisionsuppdraget. Om undersökningen hade gjorts vid mer än ett tillfälle hade 

det kunnat innebära att revisionsteamets medlemmar hade förändrats, detta på 

grund av att det kan tillkomma eller falla bort medlemmar. Det hade därför varit 

svårt att använda sig av en undersökningsdesign som sträcker sig över flera 

räkenskapsår och revisioner. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid ett 

speciellt tillfälle från flera fall för att kunna upptäcka samband mellan två eller 

flera olika kvantifierbara variabler (Bryman & Bell, 2005). Det går med hjälp av 

en tvärsnittsdesign endast att undersöka hur olika variabler relaterar till varandra 

(Bryman & Bell, 2005). Det är också det som är syftet med uppsatsen, att 

undersöka hur de olika faktorerna relaterar till och förklarar revisionsteams 

effektivitet. På grund av det kommer denna uppsats att använda sig av en 

surveyundersökning med tvärsnittdesign där data samlas in med hjälp av en 

webbenkät. 

 

Ett alternativ till en tvärsnittsdesign kan vara fallstudien som enligt Bryman och 

Bell (2005) innebär att endast undersöka ett enda fall. Den utmärks av att intresset 

med undersökningen är att ge unika förklaringar för ett speciellt fall. På grund av 

det valdes denna undersökningsdesign bort eftersom vi vill kunna få en bredare 

förklaring till vad som påverkar revisionsteams effektivitet. 
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4.3 Urval  
Ett snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med en mindre grupp 

människor för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2005). 

Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval som innebär att forskarens urval 

består av individer som finns tillgängliga för honom eller henne. Den här 

uppsatsens urval erhölls via kontakt med en av cheferna på den revisionsbyrå som 

undersökts. Denna kontakt ombads ta fram ett urval bestående av 40 unika 

revisionsteam. Kontakten lyckades dessvärre bara ta fram ett urval bestående av 

15 unika revisionsteam, vilket begränsade de statistiska tester som kunde utföras. 

En lista över varje revisionsteam och kontaktuppgifter till dess medlemmar 

erhölls. Dessa uppgifter låg till grund för det slutliga urvalet som användes vid 

enkätundersökningen. Undersökningens urval bestod av 55 revisorer i 15 unika 

revisionsteam från två avdelningar på en revisionsbyrå i Stockholm. Valet att bara 

använda respondenter från två avdelningar på en revisionsbyrå i undersökningen 

berodde på tillgångssvårigheter hos de olika revisionsbyråerna. Därför användes 

endast respondenter från den revisionsbyrå som ställde sig bakom vår 

undersökning och gav oss tillgång att utföra undersökningen på två av sina 

avdelningar. 

 

Anledningen till att det var svårt att få tillgång till revisionsbyråer kan ha berott på 

att urvalet var tvunget att bestå av revisorer från unika revisionsteam. Det innebar 

att revisionsbyråerna var tvungna att lägga ner resurser på att ta fram det urval 

som behövdes och därmed krävdes det att de var villiga att lägga ner den tid som 

krävdes. En nackdel med detta begränsade urval var att det fanns få respondenter 

att välja mellan eftersom varje revisionsteam behövde vara unikt, vilket innebar 

att en medlem inte kunde vara med i mer än ett revisionsteam i undersökningen. 

Anledningen till detta var att respondenterna inte skulle behöva besvara flera 

enkäter. Samtidigt hade det varit svårt att instruera respondenten vilket 

revisionsteam som han eller hon skulle besvara enkäten utifrån. Det som också 

begränsade urvalet var det faktum att varje revisionsteam behövde ha en unik 

påskrivande revisor. Eftersom att tillgång till revisionsbyrån gavs och att den 
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ställde sig bakom vår undersökning antog vi att svarsfrekvensen skulle bli relativt 

hög och därför accepterades ett mindre urval. 

 

Efter det att enkäten hade avslutats konstaterades det att svarsfrekvens blev 70,9 

procent, det vill säga att 39 av 55 respondenter hade besvarat enkäten. De unika 

revisionsteamen ansågs vara nödvändiga för att kunna dra slutsatser om vad som 

påverkar effektivitet i revisionsteam. Detta eftersom vi behövde kunna jämföra 

svaren från respondenterna som utgick från sitt unika revisionsteam och måttet på 

hur effektivt det var.  

 

Problemet med ett snöbollsurval är att det är osannolikt att det är representativt 

för hela populationen men resultaten kan ge insikter för fortsatt forskning 

(Bryman & Bell, 2005). Eftersom att denna undersökning endast gjordes på en av 

de fyra största revisionsbyråerna och att den gjordes i Stockholm innebar att det 

blev svårt att generalisera resultaten till övriga revisionsbyråer i Sverige. Detta för 

att det går att anta att de olika revisionsbyråerna i Sverige skiljer sig åt vad gäller 

företagskultur, rutiner och organisationsstruktur. Fördelen med att bara göra 

undersökningen på en av revisionsbyråerna är att hänsyn inte behöver tas till 

olikheter vid analys och slutsatser. Det går också att anta att det finns geografiska 

skillnader mellan revisionsbyråer som ligger i Stockholm och de som ligger på 

andra orter. Det går till exempel anta att anställda i Stockholm är mer 

karriärinriktade än anställda i övriga städer. Även här kan det vara en fördel att 

endast undersöka en revisionsbyrå från en stad för att slippa ta sådana skillnader i 

beaktande.  

 

I ett första steg kan det vara bra att ta reda på vad som påverkar effektivitet i 

revisionsteam hos en revisionsbyrå för att i framtida forskning eventuellt 

undersöka om det finns skillnader på dessa faktorer mellan olika revisionsbyråer 

eller deras geografiska plats. Eftersom detta är ett relativt outforskat område och 

det inte finns speciellt mycket tidigare undersökningar att tillgå, kan det anses 

vara tillräckligt att granska endast en revisionsbyrå i ett första försök att bringa 

klarhet i vad som påverkar effektivitet i revisionsteam. Vi är däremot medvetna 
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om att det inte går att göra några generella och heltäckande slutsatser om alla 

revisionsteam i Sverige.  

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes via en enkät som syftade till att samla in primärdata från 

de respondenter som ingick i urvalet. En enkät passar denna studie bra eftersom 

undersökningen kommer att genomföras på en annan ort och det spelar då ingen 

roll var respondenterna befinner sig i förhållande till oss. Enkäten utformades med 

hjälp av programmet Query and Report och fanns tillgänglig för respondenterna 

via Internet, det vill säga via en webbaserad enkät. Anledningen till att en 

webbenkät användes var att programmet Query and Report fanns tillgängligt 

kostnadsfritt på Linnéuniversitetet och denna datainsamlingsmetod blev då mer 

kostnadseffektiv jämfört med en postenkät. Innan enkäten skickades ut ombads en 

påskrivande revisor att granska den för att upptäcka eventuella felaktigheter och 

den fick inga anmärkningar. En stor mängd svar från olika medlemmar i 

revisionsteam skulle samlas in vilket gjorde att webbenkäten passade bra, detta 

eftersom en sådan enkät har en snabbare responstid än en postenkät. Webbenkäten 

blev mer lätthanterlig på grund av att data lätt kunde göras tillgänglig för analys, 

då den på ett enkelt sätt kunde överföras till analysprogrammet SPSS. Vid 

postenkäter hade respondenternas svar varit tvungna att matas in manuellt för att 

analyseras vilket hade varit tidskrävande. En annan fördel som gör att webbenkät 

passade denna undersökning väl var att respondenterna använder dator och e-post 

som ett naturligt arbetsverktyg, det innebar att det blev lätt för oss att komma i 

kontakt med dem och det blev lättare för respondenterna att skicka in sina svar till 

oss eftersom det gjordes direkt via Internet. Postenkäter hade inneburit att 

respondenterna hade varit tvungna att själva skicka tillbaka enkäten till oss vilket 

hade varit tidskrävande för dem och kanske minskat svarsfrekvensen och ökat 

bortfallet.  

 

Ett alternativ till webbenkäten hade varit att göra strukturerade intervjuer vilket 

kunde ha varit bra för att få mer utförliga svar. Intervjuer ger också möjlighet att 

förklara frågorna för respondenten om han eller hon inte förstår dem. En nackdel 

med strukturerade intervjuer är att respondenten vill framhäva sig själv på ett visst 
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sätt vilket kan förvränga verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Det kan antas 

föreligga mindre risk för detta vid webbenkät då respondenten kan känna sig mer 

anonym, vilket kan leda till att svaren blir mer ärliga. Strukturerade intervjuer 

hade inte varit genomförbara på grund av urvalets storlek, eftersom det hade var 

förenat med både stora kostnader och en stor tidsåtgång. En annan anledning som 

gjorde att strukturerade intervjuer valdes bort var för att svarsfrekvensen inte 

förväntades bli lika hög som vid en webbenkät.  

4.5 Operationalisering 
För att kunna mäta om de faktorer som identifierats i den konceptuella modellen 

kunde förklara effektivitet i revisionsteam ställdes ett antal enkätfrågor för varje 

faktor. Med hjälp av olika frågor som fångar resursanvändning och värdet på 

revisionsuppdraget har vi tagit fram ett mått för effektiva revisionsteam som 

beskrivs i avsnitt 4.5.1. Det gjorde att vi kunde särskilja mer och mindre effektiva 

team åt. De faktorer som antagits påverka effektiviteten i vår konceptuella modell 

fångades i sin tur med hjälp av olika frågor, se avsnitt 4.5.2 till och med avsnitt 

4.5.8. Dessa frågor har tagits fram utifrån tidigare vetenskapliga artiklar och 

böcker som försökt fånga dessa faktorer samt utifrån vår teorigrund. Faktorerna 

ställdes sedan i relation till vårt mått för mer eller mindre effektiva revisionsteam 

för att se om det gick att identifiera några skillnader mellan dessa två grupper. 

Sedan kunde samband mellan effektivitet och faktorerna som antogs förklara det 

göras.  

 

Enkätfrågorna skiljde sig åt beroende på vilken position i revisionsteamet som 

respondenten hade, detta för att kunna fånga skillnader framförallt mellan den 

påskrivande revisorn och de övriga medlemmarna i revisionsteamet. En 

förutsättning för att kunna fånga dessa skillnader var att respondenterna har fick 

besvara frågorna utifrån ett unikt givet revisionsteam, vilket innebar att det gick 

att matcha olika uppfattningar mellan medlemmar i samma team. Därmed kunde 

ett snitt för varje revisionsteam tas fram och det gick då att jämföra snittet på 

faktorerna med snittet på effektivitetsmåttet. Enkätfrågorna byggde till största del 

på olika antaganden om hur respondenten hade upplevt arbetet i revisionsteamet 

under revisionsuppdraget.  
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Respondenten besvarade frågorna utifrån en 7-gradig likert-skala där en 1:a 

innebar instämmer inte alls och en 7:a instämmer helt. Motivet till detta val var att 

det blev lättare att få variation i materialet än om enbart ja- och nej-frågor hade 

använts. Skulle enbart ja- och nej-frågor använts skulle det ha funnits en risk att 

nyanseringen i svaren inte hade fångats i samma utsträckning som ifall frågan 

hade ställts med en likert-skala. Nackdelen med ja- och nej-frågor var att de bara 

kunde fånga två alternativ och inte varians i svaren. Det var anledningen till 

varför vi inte använde denna typ av begränsade svarsalternativ. Den enda faktorn 

som fångades av ja- och nej-fråga var brainstorming. Detta eftersom den bara 

ville fånga om det förekom skillnader mellan brainstorming i mer eller mindre 

effektiva revisionsteam. Varje fråga i operationaliseringen har ett nummer framför 

sig för att det ska vara lättare att se var i enkäten den frågan kan hittas.  

 

För alla uppställda hypoteser går det att anta att det finns vissa begränsningar. 

Någonstans finns det en avtagande marginalnytta som innebär att de antagna 

sambanden inte kommer att vara konstant linjära. Anledningen till varför 

hypoteserna ställts upp med positiva eller negativa linjära samband till effektivitet 

är att begräsningarna inte antas kunna uppnås under ett revisionsuppdrag. Det på 

grund av att ett revisionsuppdrag är tidsbegränsat samtidigt som det finns lagar, 

regler, normer och standarder som bestämmer hur en revision ska utföras. 

4.5.1 Beroende variabel 

4.5.1.1  Effektivitet 
Effektivitet i revisionsteam innebär att med få resurser skapa det största värdet i 

revisionen. Det vill säga att utnyttja sina resurser på ett sådant sätt att en bra och 

välgrundad revisionsberättelse levereras till en så liten kostnad som möjligt för 

både klienten och revisionsbyrån. Använder revisionsteamet sina resurser på ett 

sådant sätt borde de hålla tid- och kostnadsbudgeten med den planerade 

arbetskraften samtidigt som värdet på den slutgiltiga revisionsberättelsen till 

klienten är hög. Denna operationalisering innebär att de faktorer som mäter 

resurser ska vara så låga som möjligt samtidigt som de faktorer som mäter värdet 

på revisionen ska vara så höga som möjligt för att teamet ska ses som effektivt. 
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Det innebär att ju lägre resurser som nyttjas och ju högre värde som skapas desto 

mer effektivt anses ett revisionsteam vara. 

 

 
 

Figur 3: Effektivitetsmått 
 

Effektiva revisionsteam kommer att mätas utifrån bedömningsgrunderna att 

teamet har hållit den planerade budgeten, att de antal debiterade timmarna 

överensstämmer med offerten som angivits till klient och om samma interna 

arbetskraft använts som det planerats för. Resursanvändningen fångades med 

hjälp av påståendena 16 a-d. Dessa frågor användes för att fånga 

resursanvändningen under revisionsuppdraget för respektive revisionsteam. 

Frågorna ställdes till den påskrivande revisorn då vi antog att övriga 

teammedlemmar inte hade lika stor kunskap om dessa mått. Respondenterna 

ombads besvara följande frågor genom att sätta dem i relation till revisionens 

målsättning. 

 

16 a) De totala kostnaderna för uppdraget i förhållande till de budgeterade 

kostnaderna blev 

16 b) Det totala antalet debiterade timmar till klienten i förhållande till offert 

blev 

16 c) Det totala antalet medlemmar i teamet som utnyttjades under uppdraget i 

förhållande till beräknat antal vid planeringsfasen blev 

16 d) Det totala utnyttjandet av externa experter utanför teamet under 

uppdraget i förhållande till det planerade utrymmet för externa experter blev 

 

Värdet på den utförda revisionen mättes som att den gav tillförlitlighet i klientens 

rapporter, gav förbättringar i klientens interna rutiner, gav bättre uppfattning om 

klientens risker och gav klienten möjlighet att utveckla sin verksamhet och fick 

bättre kontroll över det. Värdet fångades med hjälp av frågorna 16 d och 17 a-e. 
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Fråga 16 d användes för att fånga värdet som revisionsuppdraget gav klienten i 

förhållande till målsättningen. Eftersom övriga teammedlemmar inte antogs ha 

lika stor insikt om hur effektivt teamet presterat under revisionsuppdraget ställdes 

frågorna enbart till den påskrivande revisorn. Frågan besvarades genom att sätta 

den i relation till revisionens målsättning. 

 

16 e) Den slutliga produkten gav tillförlitlighet i klientens rapporter. 

 

Frågorna 17 a-e användes för att fånga värdet som revisionsuppdraget gav 

klienten i jämförelse med revisionsbyråns genomsnittliga revisionsuppdrag och 

ställdes till den påskrivande revisorn. Respondenterna ombads besvara frågorna i 

förhållande till i vilken utsträckning de stämde överens med revisionsbyråns 

genomsnittliga uppdrag. 

 

17 a) Revisionen gav förbättringar i klientens interna rutiner 

17 b) Revisionen gav bättre uppfattning om klientens risker 

17 c) Revisionen gav klienten möjlighet att utveckla sin verksamhet 

17 d) Revisionen gav klienten bättre kontroll över sin verksamhet 

17 e) Den slutliga produkten som levererades till klienten i förhållande till 

klientens förväntningar blev 

 

Slutligen ställdes följande fråga till revisionsteamets samtliga medlemmar och 

innebar att de själva skulle värdera hur effektivt de ansåg att revisionsteamet var 

under revisionsuppdraget. Syftet var att använda svaren på frågan för att ställa det 

i relation till svaren på vårt egna definierade effektivitetsmått. Denna fråga 

användes däremot aldrig som underlag vid den statistiska testningen eftersom det 

var ett irrelevant mått då det andra genomsnittsmåttet på effektivitet ansågs vara 

bättre. 

 

26. Jag anser att teamet fungerat effektivt under revisionsuppdraget 
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4.5.2 Oberoende variabler 

4.5.2.1  Ledarskap 
Följande faktorer syftade till att fånga vissa aspekter av ledarskap som antogs 

påverka ett revisionsteams effektivitet. Under dessa faktorer ställdes olika frågor 

till teamets medlemmar och den påskrivande revisorn för att fånga om det fanns 

olika uppfattningar mellan dem eller inte. Frågorna ställdes så att respondenterna 

fick besvara hur väl påståendena stämde in på dem själva under 

revisionsuppdraget.  

4.5.2.1.1 Autokratiskt ledarskap 
Syftet med frågorna var att fånga om den påskrivande revisorn var autokratisk i 

sitt ledarskap. Frågorna 21 c-f till teamets medlemmar fångade faktorer som 

karaktäriserar ett autokratiskt ledarskap medan fråga 21 b till medlemmarna 

fångade en faktor som är raka motsatsen till ett autokratiskt ledarskap. Samtliga 

frågor som skulle fånga ett autokratiskt ledarskap togs fram med hjälp av 

uppsatsens teorigrund. 

 

Frågor: Till alla teammedlemmar, förutom påskrivande revisorn 

21 b) Den påskrivande revisorn var demokratisk i sitt ledarskap 

21 c) Den påskrivande revisorn hade mest inflytande 

21 d) Den påskrivande revisorn bestämde mycket 

21 e) Den påskrivande revisorns åsikter var viktigare än mina egna 

21 f) Den påskrivande revisorn begränsade förmågan hos övriga 

teammedlemmar 

 

Frågorna 15 b och c till den påskrivande revisorn fångade faktorer som 

karaktäriserar ett autokratiskt ledarskap. Fråga 15 d fångade en faktor som är raka 

motsatsen till autokratiskt ledarskap och fråga 15 e ställdes för att fånga hur pass 

mycket inflytande den påskrivande revisorn hade i teamet och därmed fastställa 

om hans eventuella autokratiska ledarskap skulle ha en stor påverkan eller inte 

 

Frågor: Till den påskrivande revisorn 

15 b) Jag vill helst bestämma i teamet 
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15 c) Mina åsikter var viktigast i teamet 

15 d) Jag var demokratisk i mitt ledarskap 

15 e) Jag var den person med mest inflytande över teamet 

4.5.2.1.2  Feedback 
Syftet med frågorna var att fånga om den påskrivande revisorn gav feedback till 

teamets övriga medlemmar. Frågorna ställdes så att respondenterna fick besvara 

hur väl påståendena stämde in på dem själva under revisionsuppdraget. Frågorna 

till teamets medlemmar syftade till att fånga i vilken utsträckning som 

revisionsteamets medlemmar ansåg att den påskrivande revisorn gett dem 

feedback. Frågorna till den påskrivande revisorn ställdes för att undersöka i vilken 

utsträckning som han eller hon gav feedback till revisionsteamets medlemmar 

under revisionsuppdraget. Samtliga frågor som ställdes för att fånga feedback 

influerades av Pratt och Jiambalvo (1981) och det frågeformulär som de använde i 

sin undersökning.  

 

Frågor: Till alla teammedlemmar, förutom påskrivande revisorn 

19 d) Jag fick regelbunden feedback om mina svagheter av den påskrivande 

revisorn 

19 e) Jag fick regelbunden feedback om mina styrkor av den påskrivande 

revisorn  

20 a) Den påskrivande revisorn gjorde det uppenbart för mig hur jag presterat  

 

Frågor: Till den påskrivande revisorn 

13 d) Jag gav regelbunden feedback till teamets medlemmar om deras styrkor 

13 e) Jag gav regelbunden feedback till teamets medlemmar om deras 

svagheter 

15 a) Jag försäkrade mig om att medlemmarna tog till sig den feedback jag 

gav  

4.5.2.1.3  Personliga behov 
Syftet med frågorna var att fånga om den påskrivande revisorn tog hänsyn till 

revisionsteamets medlemmars personliga behov. Med personliga behov avses här 

om ledaren försöker få en nära relation till teamets medlemmar och om ledaren 
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försöker att ta hänsyns till och tillfredställa medlemmarnas personliga behov. 

Frågorna till teamets medlemmar ställdes med syftet att fånga i vilken 

utsträckning som de upplevt att den påskrivande revisorn tog hänsyn till deras 

personliga behov under revisionsuppdraget. Frågorna till den påskrivande 

revisorn ställdes med syftet att fånga i vilken utsträckning som han eller hon tog 

hänsyn till medlemmarnas personliga behov.  Frågorna 13 a-c och 19 a-c 

influerades av Pratt och Jiambalvo (1981) och det frågeformulär som de använde i 

sin undersökning. Resterande frågor formulerades med utgångspunkt från 

uppsatsens teorigrund som berörde personliga behov.  

 

Frågor: Till alla teammedlemmar, förutom påskrivande revisorn 

18 a) Jag fick utvecklande arbetsuppgifter av den påskrivande revisorn  

18 d) Den påskrivande revisorn gav mig möjlighet att själv påverka min 

arbetssituation 

19 a) Den påskrivande revisorn tog hänsyn till mina önskemål 

19 b) Den påskrivande revisorn gav mig utrymme att uttrycka mina känslor 

19 c) Jag uppfattade att den påskrivande revisorn tog hänsyn till mina problem 

 

Frågor: Till den påskrivande revisorn 

12 a) Jag försökte att ge utvecklande arbetsuppgifter till medlemmarna i 

teamet 

12 d) Jag gav teamets medlemmar möjlighet att påverka sin arbetssituation 

13 a) Jag tog mig tid att lyssna på medarbetarnas önskemål 

13 b) Jag uppmuntrade teamets medlemmar att berätta om vad de känner 

13 c) Jag tog mig tid att lyssna på medarbetarnas problem 

4.5.2.1.4  Innovation 
Frågorna till medlemmarna ställdes i syfte att undersöka om de ansåg att de fick 

eller kunde vara innovativa under sitt arbete i revisionsteamet. Frågorna till den 

påskrivande revisorn ställdes med syftet att fånga om han eller hon uppmuntrade 

och tillät revisionsteamets medlemmar att vara innovativa under 

revisionsuppdraget. Anledningen till varför innovation i revisionsteamet 

undersöktes var för att det tidigare konstaterats och påvisats samband mellan att 

den påskrivande revisorn tillåter innovation och revisionsteams effektivitet. 
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Samtliga frågor som skulle fånga innovation framställdes utifrån uppsatsens 

teorigrund som berört innovation.    

 

Frågor: Till alla teammedlemmar, förutom påskrivande revisorn 

18 b) Jag uppmuntrades att hitta nya lösningar på problem 

18 c) Jag bidrog med nya arbetssätt som teamet hade nytta av 

18 e) Jag fick utföra mina arbetsuppgifter på det sätt som jag ansåg var 

lämpligast 

21 a) Nytänkande värdesattes i teamet   

 

Frågor: Till den påskrivande revisorn 

12 b) Jag uppskattade när teamets medlemmar kom med nya lösningar på 

problem 

12 c) Jag ville att medarbetarna skulle bidra med nya sätt att jobba på 

12 e) Jag lät medlemmarna själva bestämma hur deras arbete skulle utföras 

14 e) Jag gav teamets medlemmar tillfälle att komma med nya lösningar på 

problem 

4.5.2.2  Kommunikation 
Frågorna ställdes till samtliga medlemmar i varje revisionsteam och 

respondenterna fick besvara hur väl påståendena stämde in på dem själva under 

revisionsuppdraget. Syftet med frågorna var att fånga om det förekom en öppen 

kommunikation. Om det förelåg en öppenhet i kommunikationen inom teamet 

försöktes främst att identifieras med frågorna 22 a, 24 b och 24 d medan frågorna 

24 a, 24 c och 24 e syftade till att fånga hur en effektiv kommunikation ser ut i 

revisionsteam. De frågor som syftade till att fånga kommunikation togs fram med 

hjälp av uppsatsens teorigrund som berört kommunikation.    

 

22 a) Teamet präglades av en vänskaplig atmosfär  

24 a) Jag yttrade alltid mina åsikter i teamet 

24 b) Jag lyssnade alltid på de andras åsikter 

24 c) Jag kom överens med alla i teamet  

24 d) Jag såg till att varje medlem fick uttrycka sina åsikter
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24 e) Jag upplevde att jag kunde vara mig själv 

4.5.2.3  Brainstorming 
Frågan ställdes till samtliga medlemmar i respektive revisionsteam. Frågan 

syftade till att fånga om teamet använt sig av brainstorming för att identifiera 

felaktigheter under revisionsuppdraget eller inte. Därför utformades denna fråga 

så att respondenterna besvarade frågan med ja eller nej. 

 

25. Teamet använde brainstorming för att identifiera felaktigheter under 

revisionsuppdraget 

4.5.2.4  Kognitiv konflikt 
Frågorna ställdes till samtliga medlemmar i respektive revisionsteam. Syftet med 

frågorna var att fånga om det förekom kognitiva konflikter. Samtliga frågor är av 

sådan karaktär att de fångar sådana faktorer som kognitiva konflikter 

karaktäriseras av. Frågorna ställdes så att respondenterna fick besvara hur väl 

påståendena stämde in på dem själva under revisionsuppdraget. Frågorna 22 b och 

22 c är mått som har använts i en tidigare empirisk undersökning, gjord av Jehn 

(1995). De två andra frågorna har influerats från teorigrunden i uppsatsen som 

berör kognitiv konflikt. 

 

22 b) Det förekom olika uppfattningar i teamet om hur uppgifter skulle lösas 

22 c) Det förekom konflikter i teamet som löstes öppet 

23 b) Det förekom konfliktsituationer i teamet där jag kommunicerade mina 

ståndpunkter klart och öppet  

23 c) Det förekom konflikter där jag blev kritiserad utan att jag tog det 

personligen 

4.5.2.5  Affektiv konflikt 
Frågorna ställdes till samtliga medlemmar i respektive revisionsteam. Syftet med 

frågorna var att fånga om det förekom affektiva konflikter. Samtliga frågor är av 

sådan karaktär att de fångar sådana faktorer som affektiva konflikter 

karaktäriseras av. Frågorna ställdes så att respondenterna fick besvara hur väl 

påståendena stämde in på dem själva under revisionsuppdraget. Frågorna togs 
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fram dels genom Jehns 1995) frågeformulär och dels genom uppsatsens 

teorigrund om affektiv konflikt. 

 

22 d) Det förekom konflikter som gjorde att stämningen i teamet blev sämre 

22 e) Det förekom konflikter som präglades av ovänlighet mellan medlemmar 

23 e) Det förekom konflikter på grund av att jag var skeptisk över de andra 

teammedlemmarnas förmåga att utföra sina uppgifter 

23 f) Det förekom arbetsrelaterade konflikter där jag blandade in personliga 

känslor 

4.5.2.6  Grupptänkande 
Frågorna ställdes till samtliga medlemmar i respektive revisionsteam. Frågornas 

syfte var att fånga om det förekom grupptänkande i revisionsteamet. Frågorna 

ställdes så att respondenterna fick besvara hur väl påståendena stämde in på dem 

själva under revisionsuppdraget. Om teamets medlemmar har liknande 

värderingar antas det kunna var en orsak som kan leda till grupptänkande i ett 

team. Grupptänkande kan uppstå om alla individer i ett team löser problem på 

liknande sätt, vilket har försökts fångas med hjälp av frågorna. Frågorna 22 f och 

24 f försökte fånga i vilken utsträckning som teamets medlemmar själva 

uppskattade att deras värderingar överensstämde med övriga medlemmar i teamet 

och om de tänkte lika. Fråga 23 d försökte fånga om det fanns påtryckningar inom 

teamet och fråga 23 a försökte fånga om det kunde vara så att teamets åsikter och 

eventuellt dessa påtryckningar var viktiga för bedömningarna. Den första frågan 

influerades av Manz och Neck (1997) och de två mittersta frågorna har utformats 

utifrån uppsatsens teorigrund som berör grupptänkande. Den sista frågan 

influerades av Chen, Tsai och Shu (2009) och deras frågeformulär.    

 

24 f) Jag hade samma värderingar som resten av teamet 

22 f) Medlemmarna i teamet tänkte lika 

23 a) Övriga teammedlemmars åsikter var viktiga för mina bedömningar 

23 d) Jag invände inte mot beslut som majoriteten i teamet hade enats om
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4.5.2.7  Bedömningsintervention 
Frågorna ställdes så att respondenterna fick besvara hur väl påståendena stämde in 

på dem själva under revisionsuppdraget. Syftet med frågorna var att fånga om den 

påskrivande revisorn utövade bedömningsintervention på underordnade innan 

eller undertiden bedömningen gjordes.  

 

Fråga 20 b fångade om de underordnade tog hänsyn till de råd som den 

påskrivande revisorn gav innan han eller hon gjorde en egen bedömning. Att en 

underordnad kontinuerligt korrigerar sina bedömningar efter vad den påskrivande 

revisorn finner vara korrekt anses vara negativt, då den underordnade inte ges 

möjlighet att själv komma med en egen åsikt och bedömning. I vilken 

utsträckning som det uppfattades vara fallet i teamet fångades med hjälp av fråga 

20 c där varje underordnad får uppskatta i vilken utsträckning som det hade hänt 

under uppdraget. Fråga 20 d fångade om en underordnad ansåg att den 

påskrivande revisorn gjorde bättre bedömningar än vad han eller hon själv gjorde. 

Syftet var att denna fråga skulle undersöka i vilken utsträckning teamets 

medlemmar tyckte det, eftersom det antas kunna leda till att de underordnades 

bedömningar inte gjordes utifrån deras egna preferenser utan utifrån vad den 

påskrivande revisorn anser vara korrekt. Till sist fångade fråga 20 e i vilken 

utsträckning som de underordnade ansåg att det fanns ett tryck från den 

påskrivande revisorn att anpassa sina bedömningar efter vad den påskrivande 

revisorn ansåg vara korrekt. Frågorna som ställdes för att fånga 

bedömningsintervention togs fram utifrån uppsatsens teorigrund som behandlar en 

överordnads bedömningsintervention i en underordnads bedömningar. 

 

Frågor: Till alla teammedlemmar, förutom påskrivande revisorn 

20 b) Jag tog hänsyn till råd jag fick från den påskrivande revisorn innan jag 

gjorde en bedömning 

20 c) Jag ändrade löpande mina bedömningar om den påskrivande revisorn 

hade en annan uppfattning 

20 d) Den påskrivande revisorn gjorde bättre bedömningar än mig
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20 e) I frågor som rör bedömningar så förväntade sig den påskrivande revisorn 

att jag rättade mig efter hennes uppfattning 

 

Den första frågan till den påskrivande revisorn ville fånga i vilken utsträckning 

han eller hon lägger sig i sina underordnades bedömningar. Fråga 14 b fångade 

om den påskrivande revisorn ansåg att sina egna bedömningar vara de bästa, 

vilket kan leda till att andras åsikter inte kommer tas i beaktande eftersom de inte 

ansågs vara lika viktiga. Frågorna 14 c och 14 d försökte fånga hur den 

påskrivande revisorn påverkade sina underordnades bedömningar och om teamets 

medlemmar eventuellt blev influerade av den påskrivande revisorn. 

 
Frågor: Till den påskrivande revisorn 

14 a) Jag involverade mig i mina underordnades bedömningar  

14 b) Min bedömning gällde även om teamets övriga medlemmar hade en 

annan uppfattning 

14 c) Jag förväntade mig att mina underordnade rättade sig efter mina 

uppfattningar när det gällde deras bedömningar 

14 d) Teamets medlemmar utgick från det jag ansåg vara korrekt när de 

gjorde sina bedömningar 

4.5.2.8  Övertro 
Frågorna ställdes till samtliga medlemmar som innehar en befattning i 

revisionsteamet som innebar att de har någon underordnad. För att fånga detta 

antogs det att alla med en befattning som är högre än assistent har en underordnad 

och därför ställdes frågorna bara till de med en högre befattning än assistent. 

Syftet med frågorna var att fånga om det förekom någon övertro på de 

underordnades förmågor. Frågorna ställdes så att respondenterna fick besvara hur 

väl påståendena stämde in på dem själva under revisionsuppdraget. Alla frågor 

som skulle mäta övertro togs fram från uppsatsens teorigrund som berört övertro. 

 
Frågor: Till medlemmar med högre befattningar 

10 a) Jag litade på mina underordnades förmåga att utföra sina uppgifter 

10 b) Jag anser att mina underordnade hade den kompetens som krävdes för 

att utföra sina uppgifter
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10 c) Jag anser att de underordnade kunde fatta rätt beslut utan konsultera 

andra i teamet  

10 d) Jag lade inte tid på att granska mina underordnades rapporter 

4.6 Metodkritik 
Undersökningen hade kunnat bli starkare med ett större urval av unika 

revisionsteam. Det urval som erhölls från revisionsbyrån begränsade vilka 

statistiska tester som kunde göras och därmed vilka resultat som framkom av 

undersökningen. Urvalet togs fram av en person på revisionsbyrån vilket gör att 

det går att ifrågasätta hur representativt detta urval egentligen var. Det var 

däremot nödvändigt att samarbeta med en revisionsbyrå för att få fram ett urval 

bestående av unika revisionsteam, detta eftersom vilka revisorer som tillhör vilket 

revisionsteam inte var offentligt tillgänglig information. Urvalet bestod endast av 

revisionsteam från en revisionsbyrå. Det innebär att de resultat som framkommit 

av undersökningen inte går att generalisera och det går inte med säkerhet går att 

applicera de på andra revisionsbyråers revisionsteam. Valet att bara använda en 

revisionsbyrå gjordes på grund av att hänsyn inte behövde tas till eventuella 

skillnader som kan finnas mellan olika revisionsbyråer, vilka eventuellt kunde ha 

påverkat resultaten.   

 

En respondent kom med respons om att konfliktfrågorna var svåra att tolka och 

besvara eftersom frågorna utgick från att konflikter förekom. För att bättre fånga 

om faktorerna kognitiv och affektiv konflikt förekom borde först en fråga om 

respondenterna upplevt att konflikter förekommit i revisionsteamet ställts. Efter 

det att den frågan besvarats skulle de som svarat ja fått besvara frågor om 

konflikter. Denna respons upptäcktes dock inte av den påskrivande revisor som 

kontrollerade enkäten innan utskicket till alla respondenter.  

 

I programmet Query & Report där enkäten utformades gick det inte att göra 

samtliga frågor obligatoriska att besvara när vi delade upp frågorna till den 

påskrivande revisorn och övriga medlemmar i revisionsteamet. Det innebar att 

endel respondenter missat att besvara samtliga frågor. Därmed blev det ett bortfall 

av vissa respondenter i undersökningen.  
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5 Empiriska resultat 

Under detta kapitel kommer det empiriska materialet att beskrivas och 

sammanfattas. Det material som samlats in kommer att analyseras utifrån 

statistiska tester för att undersöka om det finns samband mellan faktorerna och 

effektivitet i revisionsteam. Resultaten från dessa tester kommer sedan att förklara 

om det går att påvisa sambanden i hypoteserna.   

 

5.1 Bearbetning av materialet 
De data som vi samlades in via webbenkäten överfördes till en excel-baserad 

databas. Materialet från denna databas kopierades sedan över till programmet 

SPSS för bearbetning och analys genom statistiska tester. Det första som gjordes 

efter det att materialet var inlagt i SPSS var att koda om fråga nummer 2 i 

enkäten. Den behandlade vilket kön respondenten hade och män kodades om till 0 

och kvinnor till 1. Fråga 25 som handlade om brainstorming i revisionsteamet 

utfördes kodades också om och svaret ja blev 0 och svaret nej blev 1. Efter det 

vändes de frågor som var av negativ karaktär, det vill säga de frågor som innebar 

att svaret 1 antogs vara positivt för effektiviteten. Där kodades svaret om till att 

bli en 7:a istället för att de skulle matcha övriga frågor där svaret 7 innebar att de 

var positivt till effektivitet. De enkätfrågor som vändes var: 10 a-d, 14 a-d, 15 b, c 

och e, 16 a-d, 20 b-e, 21 c-f, 22 d-f, 23 a och d-f samt 24 f. Vi kontrollerade även 

att alla variabler låg som rätt sort, det vill säga antingen som ordinalvariabel, 

nominalvariabel eller skala. 

5.2 Chronbach’s alpha och Faktoranalys 
För att kontrollera reliabiliteten användes både faktoranalys (se bilaga IV) och 

Chronbach’s alpha på uppsatsens enkätfrågor. Utifrån dessa två verktyg 

konstaterades sedan vilka frågor som skulle ligga till grund för respektive faktors 

mått. Nedan kommer en diskussion att föras om hur dessa val gick till och på 

vilka grunder de fattades. Vilka frågor som slutligen användes för att fånga de 

identifierade faktorerna empiriskt samt vilket Chronbach’s alpha som dessa 

tillsammans hade, sammanfattas i tabell 1.  
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Effektivitetsmåttet granskades först utifrån Cronbach’s alpha och faktoranalys. De 

frågor som ursprungligen syftade till att mäta effektivitet ur ett resursperspektiv 

(det vill säga fråga 16a, 16b, 16c och 16d) reducerades till att bara innefatta 

frågorna 16a, 16b och 16c. När fråga 16d togs bort blev Chronbach’s alpha 0.694 

men översteg fortfarande inte gränsvärdet på 0,7. Om fråga 16c, vilket 

faktoranalysen hade önskat, också tagits bort hade Cronbach’s alpha blivit 0,986 

och överstigit gränsvärdet. På grund av att effektivitet ur ett värdeperspektiv 

fångades med hjälp av fyra frågor samtidigt som Cronbach’s alpha för effektivitet 

ur ett resursperspektiv låg väldigt nära det acceptabla gränsvärdet 0,7 så beslutade 

vi att låta fråga 16c vara kvar. Anledningen till varför detta val gjordes var för att 

effektivitetsmåttet hade riskerat att kunna bli felviktat, detta eftersom fler frågor 

hade fångat värdesaspekten än resursaspekten.  

 

För effektiviteten ur ett värdeperspektiv var alla frågorna lämpliga att använda 

enligt Chronbach’s alpha. Däremot indikerade faktoranalysen att både fråga 16e 

och 17c förklarade fler än den tänkta faktorn och även förklarade en annan faktor 

högre. På grund av det togs dessa två frågor bort från måttet som fångar 

effektivitet ur ett värdeperspektiv. Efter det att frågorna tagits bort låg 

Chronbach’s alpha på 0,879, vilket med god marginal översteg det önskvärda 

gränsvärdet på 0,7. De frågor som slutligen användes för att fånga effektivitet ur 

ett värdeperspektiv var frågorna 17a, 17b, 17d och 17e. 

 

Autokratiskt ledarskap fångades både med hjälp av frågor ställda till den 

påskrivande revisorn och till frågor ställda till revisionsteamets övriga 

medlemmar. När det gäller de frågorna som ställdes till den påskrivande revisorn, 

det vill säga 15b, 15c, 15d och 15e, var 15c och 15d olämpliga att använda enligt 

faktoranalysen. Chronbach’s alpha blev bara 0,490 när samtliga frågor 

analyserades vilket låg under det önskvärda gränsvärdet på 0,7. För att öka 

Chronbach’s alpha sorterades fråga 15c och 15d bort, vilket innebar ett nytt 

Chronbach’s alpha på 0,759. Eftersom autokratiskt ledarskap fångas både genom 

frågor till den påskrivande revisorn och till revisionsteamets övriga medlemmar 

accepterades här att endast utnyttja två frågor från den påskrivande revisorn. Det 

eftersom det totala antalet frågor som berör autokratiskt ledarskap då var fler än
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tre. En annan bidragande faktor till valet av endast två frågor var att 

faktoranalysen indikerade att dessa två tillhörde samma faktor. De slutliga 

frågorna som ställdes till den påskrivande revisorn för att fånga autokratiskt 

ledarskap i revisionsteamet blev därför 15b och 15e. Till revisionsteamets övriga 

medlemmar ställdes ursprungligen fem frågor som syftade till att fånga 

autokratiskt ledarskap, det vill säga fråga 21b, 21c, 21d, 21e och 21f. Dessa fem 

frågor hade ursprungligen ett Chronbach’s alpha som var mindre än det 

önskvärda, och därför valdes fråga 21b och 21c bort. Detta resulterade i att 

Chronbach’s alpha ökade till 0,708. De frågor som användes och ställdes till 

revisionsteamets medlemmar för att fånga autokratiskt ledarskap var 21d, 21e och 

21f. Dessa frågor, tillsammans med frågorna till den påskrivande revisorn, 

skapade måttet på autokratiskt ledarskap. 

 

Frågorna som ställdes till påskrivande revisor för att fånga feedback (det vill säga 

13d, 13e och 15a) var enligt Chronbach’s alpha lämpliga då värdet var 0,740. 

Enligt faktoranalysen förklarade däremot fråga 15a också en annan faktor högre. 

På grund av detta valdes fråga 15a bort och feedback fångades av frågorna 13d 

och 13e som ställdes till påskrivande revisorn. Anledningen till varför endast två 

frågor accepterades var för att det finns fler frågor som syftar till att fånga samma 

mått, detta eftersom det ställdes frågor både till påskrivande revisorn och till 

revisionsteamets övriga medlemmar. Frågorna till revisionsteamets medlemmar 

som syftade till att fånga feedback var både enligt Chronbach’s alpha och 

faktoranalys lämpliga att använda. På grund av det användes alla frågor som 

ställdes till revisionsteamets medlemmar för att fånga feedback, det vill säga 19d, 

19e och 20a. Dessa frågor, tillsammans med frågorna till påskrivande revisorn, 

skapade måttet på feedback. 

 

Frågorna om personliga behov till den påskrivande revisorn fångades med hjälp 

av fem frågor (12a, 12d, 13a, 13b och 13c). Dessa frågor hade tillsammans ett 

Chronbach’s alpha på 0,928, vilket översteg det önskvärda värdet. Faktoranalysen 

indikerade dock att fråga 13a och 13b förklarade en annan faktor högre men att de 

förklarade ganska högt på samma faktor som 12a, 12 doch 13c. På grund av detta 

och att Chronbach’s alpha var högt på samtliga frågor användes alla frågor för att
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fånga faktorn. Frågorna till revisionsteamets övriga medlemmar var lämpliga att 

använda enligt Chronbach’s alpha, detta eftersom de hade ett värde på 0,869 

vilket översteg det önskvärda. Faktoranalysen indikerade däremot att fråga 18a 

och 18d förklarade en annan faktor och högre. På grund av det plockades dessa 

frågor bort och nytt Chronbach’s alpha blev 0,865 vilket också låg över den 

önskvärda gränsen på 0,7. De frågorna som slutligen användes och ställdes till 

revisionsteamets medlemmar angående personliga behov var 19a, 19b och 19c. 

Dessa frågor, tillsammans med frågorna till den påskrivande revisorn, skapade 

måttet på personliga behov. 

 

Frågorna som ställdes till den påskrivande revisorn angående innovation (12b, 

12c, 12e och 14e) hade ursprungligen ett värde på Chronbach’s alpha som 

understeg det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen indikerade på att ingen av 

dessa frågor förklarade samma faktor. Chronbach’s alpha visade att 12b och 12e 

skulle plockas bort, efter det hade gjorts erhölls ett värde på Chronbach’s alpha 

som uppgick till 0,884. Eftersom det också fanns frågor som ställdes till 

revisionsteamets medlemmar som syftade på att fånga samma faktor valde vi att 

använda oss av endast fråga 12c och 14e. De frågor som ställdes till övriga 

revisionsmedlemmar (18b, 18c, 18e och 21a) hade ett värde Chronbach’s alpha på 

0,851 vilket översteg det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen indikerade 

däremot att fråga 18b skulle plockas bort. Efter att detta gjorts sjönk värdet på 

Chronbach’s alpha till 0,761 men översteg ändå det önskvärda gränsvärdet. 

Därför användes och ställdes frågorna 18c, 18e och 21a till revisionsteamets 

medlemmar för att mäta innovation. Dessa frågor, tillsammans med frågorna till 

den påskrivande revisorn, skapade måttet på innovation.  

 

Kommunikation fångades genom sex frågor som ställdes till samtliga 

revisionsteamets medlemmar oavsett position. Enligt Chronbach’s alpha (med 

värde 0,759) var samtliga dessa frågor lämpliga att använda då det tillsammans 

hade ett högre värde än det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen indikerade 

däremot att fråga 22a, 24a och 24e förklarade samma faktor svagt och dessutom 

en annan faktor mer. På grund av detta valdes dessa frågor bort och istället 

användes fråga 23b, 24c och 24d för att skapa kommunikationsmåttet. Dessa hade 
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tillsammans ett Chronbach’s alpha på 0,851 vilket översteg det önskvärda 

gränsvärdet.  

 

Frågorna om kognitiv konflikt hade enligt Chronbach’s alpha ett värde (0,750) 

som översteg det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen indikerade däremot att 

fråga 23c inte förklarade samma faktor lika starkt som de övriga frågorna och 

valdes därför bort. Det nya värdet på Chronbach’s alpha blev 0,712 och översteg 

fortfarande det önskvärda gränsvärdet. På grund av detta skapades måttet på 

kognitiv konflikt med hjälp av frågorna 22b, 22c och 23b. De frågor som fångade 

affektiv konflikt var alla lämpliga enligt både Chronbach’s alpha och 

faktoranalysen. Därför användes samtliga dessa frågor för att skapa måttet på 

affektiv konflikt, det vill säga frågorna 22d, 22e, 23e och 23f.  

 

De fyra frågorna som fångade grupptänkande hade från början ett lågt värde på 

Chronbach’s alpha (0,116). Först efter att fråga 23d och sedan fråg 23a tagits bort 

ökade detta värde till 0,516 som fortfarande inte översteg det önskvärda 

gränsvärdet. Faktoranalysen grupperade inte heller dessa frågor tillsammans 

vilket indikerar att reliabiliteten inte är hög.  

 

Frågorna till den påskrivande revisorn angående bedömningsintervention (14a, 

14b, 14c och 14d) hade ursprungligen ett värde på Chronbach’s alpha (0,830) som 

översteg det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen indikerade däremot att fråga 

14a skulle lyftas bort, vilket också gjordes. Ett nytt Chronbach’s alpha på 0,923 

erhölls och de resterande frågorna till påskrivande revisorn användes för att fånga 

faktorn bedömningsintervention. Frågorna om bedömningsintervention som 

ställdes till revisionsteamets medlemmar hade ett värde på Chronbach’s alpha 

som var 0,858 vilket översteg det önskvärda gränsvärdet. Faktoranalysen 

indikerade inte att någon faktor skull plockas bort och därför användes alla de 

ursprungliga frågorna. Dessa frågor, tillsammans med frågorna till den 

påskrivande revisorn, skapade måttet på bedömningsintervention.  

 

Frågorna om övertro (10a, 10b, 10c och 10d) ställdes till samtliga 

revisionsteamets medlemmar. Dessa fyra frågorna hade ursprungligen ett 
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Chronbach’s alpha på 0,407 vilket understeg det önskvärda gränsvärdet. 

Chronbach’s alpha indikerade dock att fråga 10d skulle lyftas bort, vilket innebar 

att ett nytt Chronbach’s alpha på 0,735 erhölls. Eftersom frågorna om övertro var 

svåra att gruppera in i faktoranalysen togs det inte med där. Detta eftersom vi 

grupperade faktoranalysen i frågor till påskrivande revisor, frågor till alla utom 

påskrivande revisorn samt alla medlemmar. De frågor som användes för att fånga 

faktorn övertro blev därför 10a, 10b och 10c. 

 
 

Tabell 1: Utvalda enkätfrågor enligt Chronbach's alpha och faktoranalys 
 
Efter att ha testat Chronbach’s alpha och gjort faktoranalys slogs frågorna som 

hörde till respektive faktor samman och ett medelvärde för måtten på varje faktor 

och effektivitetsmåttet skapades. Anledningen till det var att kunna jämföra varje 

faktor med hur effektivt teamet hade varit. Effektivitetsmåttets medelvärde 

skapades genom att vikta frågorna som fångade effektivitet ur resursperspektivet 

och värdeperspektivet. Uträkningen gjordes enligt figur 4 nedan.  

 
Figur 4: Medelvärdesuträkning effektivitetsmåttet

(16a+16b+16c)
3

(17a+17b+17d+17e)
4+

2
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På individnivå skapades de oberoende variablernas medelvärde genom att slå 

samman varje respondents svar på frågorna som fångade faktorn till ett enskilt 

medelvärde för varje variabel som figur nedan visar.  

 

 
Figur 5: Medelvärde på individnivå 

 

Efter det slogs medelvärdena för varje variabel på individnivå samman för de 

individer som ingick i samma team och delades på antalet medlemmar i 

revisionsteamet. På detta sätt erhölls ett medelvärde för varje unikt revisionsteam, 

med utgångspunkt från vad samtliga individer i teamet hade svarat. 

 

 
Figur 6: Medelvärde teamnivå 

 

När medelvärde tagits fram för varje faktor skapades ett samlingsnamn för 

respektive faktor. Vi valde att ge varje faktor det namn som de hade i den 

konceptuella modellen. Effektivitetsmåttets median användes sedan för att dela 

upp teamen i dem som var mest effektiva (benämns med 1 i materialet) och de 

som var mindre effektiva (benämns 0 i materialet). På teamnivå erhölls fem 

stycken revisionsteam som hörde till kategorin mest effektiva och fem stycken 

revisionsteam som var mindre effektiva. Med hjälp denna särskiljning kunde 

tester utföras där skillnader mellan värdena på faktorerna och de båda 

kategorierna jämfördes. Anledningen var att undersöka om faktorerna skiljde sig 

åt mellan mer och mindre effektiva revisionsteam. Eftersom det endast var den 

påskrivande revisorn som besvarade frågorna om revisionsteamets effektivitet var 

vi tvungna att tillskriva teamets övriga medlemmar samma effektivitetsvärde. 



Revisionsteam – vad påverkar effektiviteten? 

 
 
 

66 (105) 

Efter att detta gjorts kunde vi även på individnivå dela in respondenterna utifrån 

om de ingick i mer eller mindre effektiva revisionsteam. Det innebar att samma 

test som utfördes på teamnivå också kunde utföras på individnivå.  

5.3 Beskrivning av materialet 
Analys av det insamlade materialet har skett på både teamnivå och individnivå. 

Den ursprungliga tanken var att utföra undersökningen på teamnivå men då 

urvalet blev mindre än förväntat har analys även gjorts på individnivå, detta för att 

på det sättet få ett större antal observationer. Testerna på teamnivå och 

individnivå har sedan jämförts med varandra för att kunna konstatera att de 

påvisade liknande resultat. 

5.3.1 Teamnivå 
Materialet som analyserades på teamnivå bestod av 30 respondenter vars svar 

fördelades på tio unika revisionsteam som alla hade en påskrivande revisor som 

besvarat enkäten. Av dessa tio revisionsteam innehöll åtta stycken fler 

medlemmar än två och två revisionsteam bestod av två medlemmar. Av det totala 

urvalet på 39 unika respondenter användes slutligen 30 respondenter. 

Anledningen till varför alla respondenters data inte användes berodde på att de 

respondenter som inte tillhörde ett fullständigt revisionsteam togs bort. Det 

innebar att de respondenter som ingick i ett revisionsteam som inte översteg en 

medlem eller som hade en påskrivande revisor som inte besvarat enkäten togs 

bort. De respondenter vars enkäter inte var fullständiga togs också bort.   

 

I tabell 2 nedan visas deskriptiv statistik på teamnivå. Det gick att utläsa att 

autokratiskt ledarskap och bedömningsintervention var de faktorer som hade 

högst standardavvikelser. Detta innebär att det fanns störst skillnader mellan hur 

olika revisionsteam svarat på dessa faktorer. Värt att notera är att värdena från 

faktorerna autokratiskt ledarskap, affektiv konflikt, grupptänkande, 

bedömningsintervention och övertro har vänts och därmed innebär det att ju lägre 

medelvärden faktorn har desto mer förekommer den i revisionsteamet.
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Tabell 2: Beskrivande statistik på teamnivå 

 

5.3.2 Individnivå 
Materialet på individnivå bestod av samma antal respondenter som tidigare 

använts och fördelats på teamnivå. Det innebar att av det totala urvalet på 39 

respondenter användes slutligen 30 respondenter vid analysen på individnivå. 

Detta berodde på att revisionsteamen inte var fullständiga samt att några enkäter 

inte hade besvarats komplett. På grund av att variabeln övertro endast besvarats 

av de medlemmar som har en position över assistent i hierarkin, innebar det att 

denna faktor inte fångades av samma antal respondenter som övriga faktorer 

fångats av. På grund av det gjordes ett val att inte analysera denna faktor på 

individnivå. Analys på individnivå inkluderade därför alla faktorer förutom 

övertro. 

 

I tabell 3 nedan visas deskriptiv statistik på individnivå. Det gick att utläsa att 

autokratiskt ledarskap, feedback, kognitiv konflikt och bedömningsintervention 

var de faktorer som hade högst standardavvikelser. Detta innebär att det fanns 

störst skillnader mellan hur olika revisionsteam svarat på dessa faktorer. Värt att 

notera är att värdena från faktorerna autokratiskt ledarskap, affektiv konflikt, 

grupptänkande och bedömningsintervention har vänts och därmed innebär det att 

ju lägre medelvärden faktorn har desto mer förekommer den i revisionsteamet. 
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Tabell 3: Beskrivande statistik på individnivå 

 

5.4 Icke parametriska tester 
Icke-parametriska tester används om data är snedfördelad och när det består av 

nominal- eller ordinalvariabler (Borg & Westerlund, 2006). Spearman´s rho är en 

icke parametrisk metod som används för att mäta korrelationer mellan två 

variabler (Borg & Westerlund, 2006). Mann-Whitney U-test är ett icke-

parametriskt test som används när materialet är snedfördelat (Borg & Westerlund, 

2006). Ett krav för att kunna genomföra ett Mann-Whitney U-test är att materialet 

är slumpmässigt och att variablerna är oberoende av varandra (Borg & 

Westerlund, 2006). Mann-Whitney U-test mäter om det finns skillnader mellan 

medianer inom två grupper (Sprent, 1993).  

5.4.1  Spearman´s rho  
Bivariat analys görs för att undersöka sambandet mellan två stycken variabler 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Spearman´s rho 

rangordningskoefficient används i den bivariata analysen för att analysera 

ordinalvariabler (Borg & Westerlund, 2006). På grund av denna kunskap 

användes Spearman´s rho rangordningskoefficient i den bivariata analysen för att 

undersöka samband mellan variablerna i materialet. 

5.4.1.1 Teamnivå 
Enligt den bivariata analysen på teamnivå fanns det signifikanta positiva 

korrelationer mellan autokratiskt ledarskap och effektivitet samt mellan 

bedömningsintervention och effektivitet. Det gick även att urskilja tre stycken 
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andra signifikanta samband i den bivariata analysen. Det fanns en positiv 

korrelation mellan personliga behov och innovation samt en positiv korrelation 

mellan personliga behov och kognitiv konflikt. Det fanns även en negativ 

korrelation mellan affektiv konflikt och kognitiv konflikt.   

 

 
Tabell 4: Korrelation på teamnivå (Spearman´s rho) 

 

5.4.1.2  Individnivå  
Enligt den bivariata analysen så fanns det även signifikanta positiva korrelationer 

mellan autokratiskt ledarskap och effektivitet samt mellan bedömnings-

intervention och effektivitet på individnivå. Det gick även att urskilja åtta stycken 

andra signifikanta samband i den bivariata analysen på individnivå. Det fanns en 

positiv korrelation mellan personliga behov och innovation, personliga behov och 

kommunikation, personliga behov och feedback, kommunikation och affektiv 

konflikt, grupptänkande och kognitiv konflikt samt mellan autokratiskt ledarskap 

och bedömningsintervention. Det fanns även en negativ korrelation mellan 

affektiv konflikt och kognitiv konflikt samt mellan feedback och 

bedömningsintervention.   
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Tabell 5: Korrelation på individnivå (Spearman´s rho) 
 

5.4.2 Mann-Whitney U-test 
Mann-Whitney U-test användes istället för t-test för att mäta om det fanns 

skillnader mellan medelvärdena för respektive faktor och de två grupperna mer 

och mindre effektiva revisionsteam. Mann-Whitney U-test mäter detta genom att 

ta fram två stycken hypoteser där H0 innebär att det inte finns någon skillnad 

mellan de två grupperna (i vårt fall mer effektiva och mindre effektiva 

revisionsteam) och H1 att det finns skillnad mellan grupperna (Borg & 

Westerlund, 2006). Detta innebar att om testet är signifikant förkastas hypotes H0 

och skillnader mellan grupperna antas föreligga.   

5.4.2.1  Teamnivå 
Mann-Whitney U-testet kunde med signifikant säkerhet påvisa att det fanns 

skillnader i variabeln autokratiskt ledarskap mellan mer och mindre effektiva 

revisionsteam. Därmed förkastades testets uppsatta nollhypotes att fördelningen 

av autokratiskt ledarskap var samma i de båda kategorierna av effektivitet. För 

samtliga andra variabler kunde testet inte påvisa att det fanns några signifikanta 

skillnader mellan de båda kategorierna av effektivitet. Däremot går det att notera 

att bedömningsintervention låg väldigt nära gränsen för att det fanns signifikanta 

skillnader mellan de båda kategorierna av effektivitet.  
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Tabell 6: Mann-Whitney U-test på teamnivå 

5.4.2.2 Individnivå 
Mann-Whitney U-testet kunde även på individnivå med signifikant säkerhet 

påvisa att det fanns skillnader i variabeln autokratiskt ledarskap mellan mer och 

mindre effektiva revisionsteam. Därmed förkastades testets uppsatta nollhypotes 

att fördelningen av autokratiskt ledarskap är samma i båda kategorierna av 

effektivitet. Testet kunde på individnivå också med signifikant säkerhet påvisa att 

det fanns skillnader i variabeln bedömningsintervention mellan de båda 

kategorierna av effektivitet. Därmed förkastades testets uppsatta nollhypotes att 

fördelningen av bedömningsintervention är samma i båda kategorierna av 

effektivitet. För de andra variablerna kunde testet inte påvisa att det fanns några 

signifikanta skillnader mellan de båda kategorierna av effektivitet.  

 
Tabell 7: Mann-Whitney U-test på individnivå
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5.5 Independent samples t-test 
T-test är ett parametriskt test som mäter om det finns några skillnader mellan två 

olika grupper och används när materialet är normalfördelat (Borg & Westerlund, 

2006). Vårt material är inte normalfördelat vilket gjorde att testet endast användes 

som ett komplement till Mann-Whitney U-testet. Anledningen till varför det 

användes var för att påvisa att det gav samma resultat.  

5.5.1 Teamnivå 
På teamnivå fann t-testet en statistiskt signifikant skillnad mellan medelvärdet av 

autokratiskt ledarskap och hur det medelvärdet såg ut i de båda 

effektivitetskategorierna. Därmed förkastades testets nollhypotes som antog att 

det inte fanns några skillnader i autokratiskt ledarskap mellan de båda grupperna 

mer och mindre effektiva revisionsteam. T-testet fann också en statistiskt 

signifikant skillnad mellan medelvärdet av bedömningsintervention och hur det 

medelvärdet såg ut i de båda effektivitetskategorierna. Därmed förkastades testets 

nollhypotes som antog att det inte fanns några skillnader i 

bedömningsintervention mellan de båda grupperna mer och mindre effektiva 

revisionsteam. Resultaten från testet kan ses i tabell 8 nedan. 

 
 

Tabell 8: T-test på teamnivå
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5.5.2  Individnivå 
Även på individ nivå fann t-testet en statistiskt signifikant skillnad mellan 

medelvärdet av autokratiskt ledarskap och hur det medelvärdet såg ut i de båda 

effektivitetskategorierna. Därmed förkastades testets nollhypotes som antog att 

det inte fanns några skillnader i autokratiskt ledarskap mellan de båda grupperna 

mer och mindre effektiva revisionsteam. T-testet fann också en statistiskt 

signifikant skillnad mellan medelvärdet av bedömningsintervention och hur det 

medelvärdet såg ut i de båda effektivitetskategorierna. Därmed förkastades testets 

nollhypotes som antog att det inte fanns några skillnader i 

bedömningsintervention mellan de båda grupperna mer och mindre effektiva 

revisionsteam. Resultaten från testet kan ses i tabell 9 nedan. 

 

 
 

Tabell 9: T-test på individnivå 
 

5.6 Korstabell  
En korstabellanalys beskriver hur respondenter som besvarat en viss fråga också 

svarar på en annan fråga (Lantz, 2009). Korstabeller används när materialet består 

av nominala variabler och chi-tvåtest för oberoende görs för att kunna förkasta 

nollhypotesen att frekvensfördelningen har uppstått av en slump (Borg &
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Westerlund, 2006). På grund av denna kännedom så användes korstabell på 

variabeln brainstorming och grupperna mer och mindre effektiva revisionsteam. 

5.6.1 Teamnivå 
Om majoriteten i teamet hade använt brainstorming så fick revisionsteamet ett ja 

på frågan om de hade använts sig av brainstorming under revisionsuppdraget. 

Tvärtom så fick revisionsteamet ett nej på frågan om majoriteten i revisionsteamet 

hade svarat nej på frågan. Korstabellen visade att det inte fanns någon större 

skillnad mellan mer eller mindre effektiva revisionsteam. Det gick på teamnivå 

därför inte att påvisa att brainstorming är något som skiljde sig åt mellan mer eller 

mindre effektiva revisionsteam.  

 

 
Tabell 10: Korstabell teamnivå 

 

5.6.2  Individnivå  
Korstabellen på individnivå kunde inte heller påvisa att det inte fanns någon större 

skillnad mellan mer eller mindre effektiva revisionsteam när det gällde att 

använda brainstorming under revisionsuppdraget. Det går på individnivå därför 

inte att påvisa att brainstorming är något som skiljer sig åt mellan mer eller 

mindre effektiva revisionsteam.  

 

 
Tabell 11: Korstabell individnivå 
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5.7 Regressionsanalys  
Regressionsanalys görs för att se om det finns samband mellan variabler och för 

att kunna beskriva detta samband (Lantz, 2009). Regressionsanalys beskriver 

också hur viktiga variablerna är för att kunna förklara en annan variabel (Lantz, 

2009). Testet utfördes med 30 observationer och nio oberoende variabler vilket 

gör att resultaten inte är helt tillförlitliga eftersom antalet observationer inte är 

tillräckligt många i förhållande till antalet oberoende variabler. Därför bör 

resultaten ses som en indikation. I den linjära regressionsanalysen förklarades den 

beroende variabeln effektivitet med 37,5 % av de oberoende variablerna. 

Koefficienten visade med signifikans att om autokratiskt ledarskap ökar med 1 på 

skalan 1-7 så ökar effektiviteten med 0,223. Koefficienten visade även med 

signifikans att om bedömningsintervention ökar med 1 på skalan 1-7 så ökar 

effektiviteten med 0,185. De övriga oberoende variablerna påvisade enligt den 

linjära regressionsanalysen inga signifikanta samband. Vid linjär regression av 

samtliga oberoende variabler erhöll feedback, personliga behov och innovation 

för höga VIF-värden. På grund av detta gjordes ytterligare tre linjära 

regressionsanalyser där en av de vardera oberoende variablerna togs bort (se 

appendix V för ytterligare information). Efter det att detta genomförts uppkom 

inga större skillnader på de andra värdena, vilket innebar att det fortfarande fanns 

signifikanta samband mellan autokratiskt ledarskap och effektivitet samt mellan 

bedömningsintervention och effektivitet. Durbin-Watson låg mellan ett värde på 

1och 2 på alla de utförda linjära regressionsanalyserna.  

 
Tabell 12: Linjär regression individnivå
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5.8 Hypotesprövning 
Utifrån de empiriska resultaten falsifieras samtliga hypoteser. Det framkom av 

testerna att H1 och H10 hade ett positivt signifikant samband till ett revisionsteams 

effektivitet, tvärtemot det samband som formulerats i hypoteserna. De faktorer 

som enligt det empiriska resultatet påverkade effektivitet positivt var autokratiskt 

ledarskap och bedömningsintervention. De övriga hypoteserna kunde utifrån de 

empiriska resultaten inte med signifikans påvisa några samband till effektivitet.  H 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån teorin och de empiriska 

resultaten. De hypoteser som formulerats kommer att diskuteras och sambanden 

kommer att påvisas eller förkastas. 

 

En ledare som är autokratisk ger direktiv om vilka uppgifter som ska utföras och 

hur de ska utföras (Hoel et al, 2009). En sådan ledare kontrollerar att hans eller 

hennes direktiv och instruktioner följs (Jayasingam & Cheng, 2009). Ledaren kan 

tvinga eller använda sin övertalningsförmåga för att få underordnade att göra som 

han eller hon vill (Jogulu & Wood, 2006). En autokratisk ledare dominerar och 

kontrollerar de beslut som fattas (Jayasingam & Cheng, 2009), detta genom att 

tvinga medlemmar i teamet till vilka beslut som ska fattas (Hoel et al, 2009). Han 

eller hon kan fatta viktiga beslut utan att konsultera övriga medlemmar i teamet 

och tillåter inte de andra att diskutera deras egna åsikter (Bass, 1990; Schriesheim, 

House & Kerr, 1976 refererade i Burke et al, 2006 s. 292; Yukl, 1989 refererad i 

Pearce et al, 2002 s. 277). Utifrån dessa insikter formulerades H1: det finns ett 

negativt samband mellan att den påskrivande revisorn är autokratisk och ett 

revisionsteams effektivitet. 

 

De statistiska testerna påvisade, med hjälp av Mann-Whitney U-test och stöd av 

T-test på både team- och individnivå, att det fanns skillnader i autokratiskt 

ledarskap mellan mer och mindre effektiva revisionsteam. Spearman’s rho 

rangordningskoefficient påvisade på team- och individnivå att det fanns ett 

signifikant positivt samband mellan autokratiskt ledarskap och effektivitet i 

revisionsteam. Utifrån regressionsanalysen på individnivå gavs också bevis för att 

autokratiskt ledarskap påverkar effektivitet positivt. På grund av dessa resultat 

förkastades hypotes 1. Resultaten tyder på att en ledare som är autokratisk i ett 

revisionsteam påverkar ett revisionsteams effektivitet positivt.  

 

Resultaten visar att det är positivt för ett revisionsteam om en påskrivande revisor 

ger direktiv om vad som ska utföras, hur det ska utföras och kontrollerar det. 

Positivt för effektiviteten är också en påskrivande revisor som kontrollerar vilka 
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beslut som fattas och dessutom fattar beslut på egen hand utan att konsultera 

övriga medlemmar i revisionsteamet. Det kan bero på att den påskrivande 

revisorn har mest erfarenhet och kunskap och därmed är mest lämpad att 

bestämma vad som ska göras och vilka beslut som ska tas. Autokratiskt ledarskap 

skulle även kunna resultera i att arbetsmiljön blir sämre i revisionsteamet på 

grund av att ledaren inte låter övriga medlemmar vara delaktiga i beslut och vad 

som ska utföras. Det är kanske på en längre sikt inte positivt för effektiviteten. 

 

En påskrivande revisor som är autokratisk i sitt ledarskap har en positiv påverkan 

till revisionsteams effektivitet, vilket är tvärtemot vad den generella teorin och 

litteraturen har beskrivit. De empiriska resultaten tyder på att den generella teorin 

och litteraturen som använts för att förklara autokratiskt ledarskap och hur de 

påverkar ett team inte är applicerbara på svenska revisionsbyråer. Det kan bero på 

att de team som den generella teorin och litteraturen undersökt inte har samma 

karaktäristika som revisionsteam. Till exempel så är revisionsteamen hierarkiskt 

uppbyggda (Bamber, 1983; Solomon, 1987 refererad i Rudolph & Welker, 1998, 

s. 1; Otley & Pierce, 1995) samtidigt som de utför en revision, vilket är en 

specifik tjänst som måste förhålla sig till lagar, krav, regler och standarder. 

Revisionsbyråer agerar i en kombinerad hierarkisk och professionell miljö 

(Montagna, 1968; Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen, 1974), vilket kan vara 

en av anledningarna till varför revisionsteam särskiljer sig från team som har 

undersökts i den generella teorin och litteraturen.  

 

Underordnade använder sin överordnade som främsta resurs när de behöver 

vägledning (Danos, Eichenseher & Holt, 1989). Tidigare forskning gjord av 

Peecher (1996), Brown, Peecher och Solomon (1999), Wilks (2002) och Piercey 

(2009) påvisar att bedömningsintervention i in en underordnads bedömningar kan 

leda till att den förvrängs (Peecher et al, 2010). Bedömningsintervention innebär 

att en överordnad kan influera den underordnades bedömning och sedan förankra 

den i sitt beslut. Om en överordnad ingriper tidigt i en underordnads 

bedömningsprocess kan det leda till att revisionskvaliteten påverkas negativt, 

detta på grund av snedvridande effekter på deras bedömningar (Peecher et al, 

2010). Det går därför att anta att denna vägledning ska ske efter det att 
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bedömningen är gjord för att se till att den är korrekt utförd. En överordnad kan 

vara influerad av sin klients mål med revisionen och bedömningsintervention 

leder till att en underordnad också blir påverkad (Peecher et al, 2010). På grund av 

dess insikter formulerades H10: det finns ett negativt samband mellan en 

påskrivande revisors bedömningsintervention och revisionsteams effektivitet. 

 

Analysen påvisade, med hjälp av Mann-Whitney U-testet på individnivå och med 

stöd av T-test på både team- och individnivå, att det fanns skillnader i 

bedömningsintervention mellan mer och mindre effektiva revisionsteam. Mann-

Whitney U-testet på teamnivå var också nära signifikans då värdet blev 0,072 och 

signifikansnivån låg på 0,05. Spearman’s rho rangordningskoefficient påvisade på 

team- och individnivå att det fanns ett signifikant positivt samband mellan 

bedömningsintervention och effektivitet i revisionsteam. Utifrån regressions-

analysen på individnivå gavs också bevis för att bedömningsintervention påverkar 

effektivitet positivt. På grund av dessa resultat förkastades hypotes 10. Resultaten 

tyder på att en påskrivande revisor som utövar bedömningsintervention på sina 

underordnades bedömningar påverkar ett revisionsteams effektivitet positivt. Det 

innebär att underordnade bör enligt de empiriska resultaten ta hänsyn till den 

påskrivande revisorns råd vid bedömningar och även vara beredd att ändra sina 

bedömningar om den påskrivande revisorn har en annan uppfattning.  

 

Enligt teorin så använder underordnade sina överordnade som sin främsta resurs 

när de behöver konsultation. Det tyder på att en viss bedömningsintervention får 

förekomma i revisionsteam eftersom de underordnade behöver värdefull hjälp 

från sina överordnade med mer erfarenhet och kunskap. Bedömningsintervention 

kan vara positivt på grund av att underordnade med lägre positioner kan behöva 

hjälp under deras upplärningsprocess. Som tidigare beskrivits i teorin så var det 

under bedömningsprocessen som bedömningsintervention är negativt för 

revisionsteams effektivitet. Det skulle kunna vara så att vårt mått på 

bedömningsintervention inte lyckats fångat detta korrekt. Om måttet fångat 

faktorn korrekt skulle det innebära att bedömningsintervention är positivt under 

bedömningsprocessen.
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De empiriska resultaten i denna uppsats tyder på att bedömnings- intervention 

positivt påverkar effektivitet i revisionsteam. Den teori som använts för att fånga 

bedömningsintervention är gjord på utländsk kontext.  Det har påvisats att det kan 

finnas kulturella skillnader mellan länder (Hofstede, 1983; Humphreys, 1996) och 

den utländska teorin kanske inte går att applicera på svensk kontext.  Svenskar har 

påvisats vara mer individualistiska och tar för sig mer än vad individer i vissa 

andra länder gör (Hofstede, 1983). Det kan vara en anledning till varför 

bedömningsintervention inte påverkar effektivitet negativt i svenska 

revisionsteam. Det kan vara så att svenska revisorer inte låter sig influeras av den 

påskrivande revisorn utan hellre vill göra egna bedömningar och fatta egna beslut.  

 

De övriga faktorerna i den konceptuella modellen (feedback, personliga behov, 

innovation, kommunikation, kognitiv konflikt, affektiv konflikt, grupptänkande 

och övertro) kunde inte utifrån de empiriska resultaten förklaras påverka 

revisionsteams effektivitet. Att inga samband kunde påvisas mellan effektivitet i 

revisionsteam och ledarskapsfunktionerna feedback, personliga behov och 

innovation kan ha berott på att det inte bara var den påskrivande revisorns uppgift 

att utföra dessa i teamet. Respons från respondenter har indikerat att alla 

revisionsteamets medlemmar inte har haft kontakt med den påskrivande revisorn 

under revisionsuppdraget. Kontakten följde istället den hierarkiska organisations-

strukturen i revisionsteamet. På grund av det kan faktorerna ha fångats felaktigt 

då dessa ledarskapsfunktioner kanske hade utförts av någon annan medlem i 

revisionsteamet.  

 

Utifrån Chronbach’s alpha och faktoranalysen var grupptänkande ett av de sämst 

fångade måtten. Respons inkom i efterhand från respondenter att konfliktfrågorna 

var svåra att besvara. Det kan vara en anledning till varför inga samband till 

effektivitet kunnat påvisas för dessa tre faktorer. Det var svårt att fånga när en tro 

på underordnad övergick till att vara en övertro. Det kan vara så att det som 

fångades i den här uppsatsen undersökning var en normal tro på sina 

underordnades kunskap och kompetens. En sådan tro har inte i teorin beskrivits ha 

några samband till effektivitet i revisionsteam.  
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De empiriska resultaten kunde inte påvisa några skillnader i kommunikation 

mellan mer och mindre effektiva team. Det kan vara så att det inte finns 

specielltstora skillnader inom den revisionsbyrå som undersökts vad det gäller hur 

kommunikationen inom revisionsteamen ser ut. Medarbetare arbetar i flera team 

parallellt (Montagna, 1968) och kommunikation kan därför se likadan ut inom 

olika revisionsteam. De gick inte heller att konstatera några skillnader i 

brainstorming mellan mer och mindre effektiva revisionsteam. Det var svårt att 

tyda dessa resultat på grund av att medlemmarna inom de unika revisionsteamen 

besvarade denna fråga olika. Det innebar att ett team enligt svaren både kunde ha 

utfört brainstorming och inte. Orsakerna till det kan vara att alla medlemmar inte 

medverkat vid revisionsteamets brainstormingsessioner. Alternativt kan det vara 

så att medlemmarna tolkat innebörden av brainstorming olika när de besvarat 

frågan.  
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7 Slutsatser och implikationer 

Slutsatserna som gjorts utifrån diskussionen kommer att presenteras i detta 

kapitel. Vad dessa resultat och slutsatser har för praktiska och teoretiska 

implikationer kommer att beskrivas. Till sist kommer även förslag för framtida 

forskning att ges.  

 

7.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och förklara vad som kan påverka ett 

revisionsteams effektivitet under arbetsprocessen.  Undersökningen indikerade att 

två faktorer som påverkar effektivitet i revisionsteam är autokratiskt ledarskap 

och bedömningsintervention. Det empiriska resultatet påvisade att dessa två 

faktorer hade ett positivt samband till revisionsteams effektivitet. De övriga 

faktorerna i den konceptuella modellen (feedback, personliga behov, innovation, 

kommunikation, kognitiv konflikt, affektiv konflikt, grupptänkande och övertro) 

kunde inte utifrån de empiriska resultaten förklaras påverka revisionsteams 

effektivitet. 

 

 
Figur 7: Modell över faktorer som påverkar effektivitet 

 
 
De empiriska resultaten har också påvisat att den existerande teorin och 

litteraturen om effektiva team inte är fullständigt applicerbar på svenska 

revisionsteam. Det kan bero på att de team som undersökts där inte befunnit sig i 

kombinerad hierarkisk och professionell miljö. De empiriska resultaten påvisade 

också att teori och litteratur från utländsk kontext inte fullt ut var applicerbar på 

svensk kontext. Det kan bero på att det finns kulturella skillnader mellan olika 

länder och att svenskars personlighetsdrag kan skilja sig åt gentemot individer i 

andra länder. 



Revisionsteam – vad påverkar effektiviteten? 

 
 
 

83 (105) 

7.2 Implikationer  

7.2.1 Praktiska implikationer 
Det praktiska bidraget med denna uppsats syftade till att ge insikter till 

revisionsprofessionen angående vad som kan påverka effektivitet vid arbete i 

team och därmed ge insikter till vad de kan ta hänsyn till. De empiriska resultaten 

påvisade att autokratiskt ledarskap och bedömningsintervention påverkar 

effektiviteten i revisionsteam positivt. Det innebär att den påskrivande revisorn i 

ett revisionsteam bör bestämma mycket och vara medveten om att han eller 

hennes åsikter är de viktigaste i revisionsteamet. Ett sådant beteende skulle dock 

kunna tänkas leda till en sämre arbetsmiljö och det är därför viktigt att sådana 

aspekter också tas i beaktande. Medlemmarna i teamet bör också ta hänsyn till 

den påskrivande revisorns råd vid deras bedömningar och ändra dessa om den 

påskrivande revisorn har en annan uppfattning. För underordnade på lägre 

hierarkiska nivåer kan detta antagligen ses som en hjälp i deras 

upplärningsprocess. 

7.2.2 Teoretiska implikationer 
Det teoretiska bidraget med denna uppsats var att ge revisionslitteraturen insikter 

om vad som påverkar effektivitet i revisionsteam. De empiriska resultaten i den 

här undersökningen indikerade att autokratiskt ledarskap och 

bedömningsintervention påverkar effektiviteten i revisionsteam positivt. Dessa 

empiriska resultat visade sig vara tvärt emot vad tidigare teori och litteratur 

påvisat. Detta ger insikter till revisionslitteraturen om vad som påverkar 

effektivitet i revisionsteam och ger insikter om vad framtida forskning bör ta 

hänsyn till.  

7.3 Begränsningar 
För att kunna acceptera de empiriska resultaten som den här undersökningen 

kommer fram till krävs det att måtten som använts lyckats fånga de faktorerna 

som de avsåg att göra. Eftersom urvalet endast bestod av respondenter från två 

specifika avdelningar på en revisionsbyrå begränsade det möjligheterna till att 

kunna generalisera de empiriska resultaten. Det var även revisionsbyrån som 

hjälpte oss att ta fram urvalet, vilket kan innebära att urvalet inte var 
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representativt. Storleken på det urval som erhölls var inte lika stort som önskat, 

vilket begränsade vilka statistiska tester som kunde genomföras. Respons från 

respondenter har indikerat att inte alla revisionsteamets medlemmar har kontakt 

med den påskrivande revisorn under revisionsuppdraget och kontakten istället 

följer den hierarkiska organisationsstrukturen i revisionsteamet. Därför går det att 

anta att vissa av resultaten som antog att den påskrivande revisorn utförde vissa 

ledarskapsfunktioner blivit missvisande då dessa ledarskapsfunktioner kan ha 

utförts av någon annan medlem i revisionsteamet. 

7.4 Framtida forskning 
Ett antal punkter över förslag till framtida forskning om revisionsteam kommer att 

presenteras i detta avsnitt. Ett förslag till framtida forskning är att ta hänsyn till att 

det kan finnas flera olika medlemmar som kan inneha ledarroller i ett 

revisionsteam. Det kan därför vara av intresse att undersöka hur dessa ledarroller 

ser ut och om deras funktion kan påverka effektivitet i revisionsteam. Det kan 

vara så att feedback, personliga behov och innovation har en påverkan på 

revisionsteams effektivitet men eftersom denna uppsats endast undersökte den 

påskrivande revisorns ledarskap kan eventuella samband med dessa faktorer ha 

förbisetts.   

 

Denna uppsats undersökte endast en revisionsbyrå på en ort i Sverige. Det kan 

dels finnas kulturella och organisatoriska skillnader mellan revisionsbyråer som 

kan påverka resultaten. Förslag till ett framtida forskningsområde kan därför vara 

att undersöka om det finns sådana skillnader mellan revisionsbyråer och om det 

har någon betydelse för hur autokratiskt ledarskap och bedömningsintervention 

påverkar effektivitet i revisionsteam. Det kan även vara av intresse att studera om 

det finns skillnader mellan olika orter och hur dessa faktorer påverkar effektivitet 

i revisionsteam. Att undersöka mer än en revisionsbyrå kan också leda till att det 

blir lättare att få ett större urval av respondenter, vilket gör att resultaten kan bli 

starkare och går att generalisera. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning om effektivitet i revisionsteam kan vara 

att utföra en kvalitativ studie där ett revisionsteam följs under en längre period 
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eller där mer ingående intervjuer hålls med ett revisionsteams medlemmar. Detta 

för att få en djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas 

påverka effektivitet i revisionsteam. Det innebär att det blir lättare identifiera 

faktorer som kan antas påverka effektivitet i revisionsteam och därmed utforma 

en mer utvecklad konceptuell modell. På det sättet kan det tänkas bli enklare att 

hitta fler faktorer som har samband med effektivitet i revisionsteam. 
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Appendix 

I E-Postmeddelande till respondenter inför enkät 
 
Hej,  
Vi är två ekonomstudenter från Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet i Växjö 
som just nu skriver vår magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka 
vad som påverkar effektiviteten i revisionsteam och enkäten kommer att behandla 
detta ämne.  
  
Med Dina erfarenheter och kunskaper från arbete i revisionsteam kan du bidra till 
vår forskning genom att besvara vår webbaserade enkät. Den kommer att skickas 
till din e-post under dagen. Den tar mellan 5 till 10 minuter att besvara och dina 
svar är viktiga för uppsatsens resultat. Givetvis kommer alla dina svar att 
behandlas konfidentiellt och vara anonyma.  
  
Viktigt: 
Anledningen till varför du får detta E-postmeddelande är att vi vill 
uppmärksamma dig på att besvara enkäten utifrån revisionsuppdraget X. 
 
 
Vi ber dig vänligast att besvara enkäten så fort som möjligt för att underlätta vårt 
fortsatta arbete med uppsatsen.  
  
På förhand passar vi på att tacka dig för att du besvarar denna enkät!  
  
  
Med vänliga hälsningar  
Petter Johansson  
David Rubin  
  
Om det uppstår problem eller andra frågor angående enkäten är Du välkommen 
att kontakta oss antingen via E-post: __________________ eller på 
telefonnummer ______________
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II E-postmeddelande till respondenter med enkäten 
 
Hej igen, 
Du har tidigare fått ett E-postmeddelande angående vår enkät om effektivitet i 
revisionsteam. Vi ber dig att utgå från det revisionsuppdrag som du i tidigare E-
postmeddelande ombetts besvara enkäten utifrån.  
  
Enkäten besvarar du genom att gå in på den översta länken nedan som tar dig 
direkt till frågorna. 
  
Vi ber dig vänligast att besvara enkäten så fort som möjligt för att underlätta vårt 
fortsatta arbete med uppsatsen.  
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Petter Johansson  
David Rubin 
  
Om det uppstår problem eller andra frågor angående enkäten är Du välkommen 
att kontakta oss antingen via E-post: __________________ eller på 
telefonnummer ______________  
  
Första webbadressen är en direktlänk. 
  
Enkätens webbadress: 
http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/cgi-
bin/QR_Answer_survey.exe?QR_ID=173&KID=EHV_STUD&UID=687ehkfv&
PW=n0oszt1y 
Enkätens webbadress: 
http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/surveys/173.htm 
  
Användarnamn 
Lösenord
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III Enkät 
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IV Faktoranalys 
Frågor till påskrivande revisorn 
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Frågor till samtliga medlemmar förutom påskrivande revisorn 
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Frågor till samtliga medlemmar 
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V Linjär regression 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


