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Sammanfattning 
Problembakgrund: Företagsskandaler som Prosolvia och HQ Bank har bidragit till ett 
ifrågasättande av revisorns roll i samhället. Revisorns uppgift är att säkerställa att de 
finansiella rapporterna som presenteras till intressenter speglar en rättvis bild av företaget. 
Situationer då intressenterna ifrågasätter kvalitén på de finansiella rapporterna och indirekt 
ifrågasätter revisionskvalitén skulle kunna leda till en obalans i det finansiella systemet. Detta 
på grund av den information som de finansiella rapporterna är avsedd att ge. I 
forskningssammanhang har revisionskvalitén undersökts genom olika metoder. Vi kommer att 
undersöka kvalité genom att studera hur revisorer väljer att agera i sin yrkesroll. I 
forskningssammanhang har detta benämnts som ett dysfunktionellt beteende hos revisorer. Ett 
dysfunktionellt beteende, eller ett kvalitetshotande beteende som det även benämns, har delats 
in i två kategorier, direkt- och indirekt hotande. Det direkt hotande innebär att revisorn (1) 
Hoppar över steg i revisionsprocessen (2) Ytligt granskar dokument ifrån klient (3) Inte helt 
följer de regler och riktlinjer som finns (4) Enbart granska mindre komplexa delar eller (5) 
Accepterar en klients vaga förklaring. Det indirekt hotande beteendet innebär att revisorn 
underrapporterar tiden som har lagts på en revision. Detta hotar inte kvalitén direkt men 
kommer att sätta större tidspress på framtida revisioner då tidsbudgetarna baseras på tiden 
som lagts ned på revisionen föregående år. 

Problemformulering och syfte: Vi har i denna studie undersökt hur revisionsbyråerna 
arbetar med att säkerställa kvalitén. Detta genom att motverka ett dysfunktionellt beteende 
bland sina anställda.  

Tillvägagångssätt: Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod, hermeneutiskt 
synsätt och med ett deduktiv angreppssätt. Vi ansåg att detta tillvägagångssätt var mest lämpat 
utifrån syftet med studien. Tio respondenter har intervjuats ifrån olika revisionsbyråer i 
Sverige. Storleken på byråerna där respondenterna arbetar varierar samt de olika 
respondenternas position inom byråerna. Dock har majoriteten av respondenterna varit 
auktoriserade revisorer samt partners. Respondenterna har ställt upp under anonymitet.   

Teorier och resultat: Vi har valt teorier som relaterar till ämnesområdet samt som kan vara 
en del i förklaringen till varför anställda agerar med ett dysfunktionellt beteende och hur det 
skulle kunna motverka. De olika teoriområdena innefattar, stress, etisk kultur, kontrollsystem 
och straff. Vi fann att respondenterna var medvetna om att beteendet förekommer i byråerna 
och att stress var den huvudsakliga orsaken. Byråerna hade varierande metoder för att 
motverka denna stress. Till exempel föreslå brutet räkenskapsår till de nystartade företagen, 
planera arbetsflödet och omfördela arbetet mellan de anställda. Den huvudsakliga orsaken till 
att stress förekommer anser respondenterna är på grund av marknadens hårda prissättning av 
revisionstjänster, vilket ger upphov till en tidspress på byråerna. Respondenterna visade på att 
en stark ledare bidrar till en stark etisk kultur. Detta är något som byråerna ser som viktigt för 
att upprätthålla en stark etisk kultur vilket skulle kunna motverka beteendet. De 
kontrollsystem som användes fann vi varierade mellan de olika byråerna. Vi fann även en 
variation i kontrollernas förmåga att upptäcka om en anställd agerade kvalitetshotande. I 
kontrollsteget, (1) genomgång, ansåg respondenterna att det var lätt att upptäckta om en 
assistent agerat kvalitetshotande. Vidare fann vi att de åtgärder byråerna använde sig av om 
beteendet upptäcktes var av en lärande karaktär då den auktoriserade revisorn instruerade den 
anställde hur denne egentligen skulle ha genomfört arbetssteget. Ytterligare åtgärder vi fann 
var tillsägelse, komplettering och uppföljning. Vid upprepande tillfällen använde byråerna sig 
av ytterligare åtgärder i form av utbildning, omplacering eller uppsägning.  



 
  

Förord 
Efter 4 års studier på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet avslutar vi nu vår 
studietid med detta examensarbete. Vi vill med några få rader passa på att tacka alla som har 
stöttat oss igenom uppsatsskrivandet. Vi börjar med att tacka vår handledare Jan Bodin, som 
har fungerat som ett bollplank och kommit med värdefulla råd under resans gång. Utan din 
kunskap och erfarenhet hade vi inte kommit vidare då vi mött motgångar. Vi vill även tacka 
respondenterna som tagit sig tid att ställa upp på en intervju, utan dem hade denna studie inte 
varit möjlig att genomföra. Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive för de stöd som 
getts under terminen. Tack! 
 
Vi önskar er en trevlig läsning 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet börjar med en problembakgrund där behovet av revisorer och vikten 
av hög kvalitet i de finansiella rapporterna redogörs. Därefter kommer det dysfunktionella 
beteendet att presenteras samt en redogörelse för den forskning som har genomförts inom 
ämnet. Efter detta presenteras de brister som finns inom forskningen vilket sedan mynnar ut i 
vår problemformulering samt syftet med studien. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
 
Behovet av revisorer har förändrats under de senaste århundradena. Under slutet av 1800-talet 
bestod majoriteten av alla företag av mindre företag där ägarförhållandet var koncentrerat till 
ett fåtal personer som både ägde och arbetade inom företaget (Eilifsen et al., 2013, s. 4). De 
externa intressenterna var vid denna tidpunkt få till antalet. Under den industriella 
revolutionen formades behovet av den moderna revisorn då företagen växte snabb och mer 
kapital behövdes för att expandera. Detta kommer senare att leda till en utvecklad 
kapitalmarknad där företag, som var i behov av kapital lånade av kreditinstitut eller sålde 
delar av företaget mot betalning (Eilifsen el al., 2013, s. 4). Då kreditinstitut började bevilja 
krediter till företag skapades fler intressenter. Ägarstrukturen blev mer utspridd då ägarna inte 
längre arbetade regelbundet i företaget. Detta ledde till att ägarna tillsatte en ledning som 
skulle agera enligt deras önskemål. Denna struktur används än idag i företagsledningar 
runtom i världen (Eilifsen et al., 2013, s. 5). 
 
På grund av utvecklade ägarförhållanden har det uppstått nya relationer mellan ledning och 
ägare vilket i sin tur bör kontrolleras. Som följd av det ändrade förhållandena kan 
informationsasymmetri uppstå då ledningen besitter mer kunskap om förvaltningen av 
företaget än vad de utomstående ägarna besitter (Liu & Lai, 2012, s. 352). Detta 
informationsövertag kan enligt Arnold och Lang (2004, s. 754-755) leda till incitament för 
ledningen att agerar efter sina egna intressen, vilket inte alltid är i enlighet med vad som 
gynnar företaget och ägarna. Ett exempel på när företagsledningar, med sitt 
informationsövertag undanhöll viktigt information till ägarna skedde i början på 2000-talet. 
Då uppdagades att ledningen i USA:s sjunde största börsbolag, Enron, manipulerat stora delar 
av börsvärdet genom avancerade redovisningsupplägg. Redovisningsuppläggen baserades på 
att undanhålla koncernens förluster i mindre dotterföretag (Degerfeldt, 2011). Enron försattes 
i konkurs 2001, vilket drabbade aktieägarna med enorma förluster (Degerfeldt, 2011).  
 
Revisorns uppgift är enligt Aktiebolagslagen (ABL) (SFS 2013:737) 9:3 att “granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver”. Ytterligare uppgifter ges i ABL (SFS 2013:737) 9:5 där det framgår att “Revisorn 
skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman”. Genom att 
en oberoende revisor utför en revision minskas informationsasymmetrin mellan parterna. 
Revisorn kan därmed säkerställa att förvaltningen av företaget har skett på ett tillförlitligt sätt 
i förhållande till rådande lagar och regler. 
 
I och med den ökade konkurrensen i dagens samhälle är trycket på revisionsbyråerna stort, 
kvalitén på arbetet ska vara högt samtidigt som priset ska vara lågt. Detta medför att 
processen som revisorerna arbetar utifrån hela tiden måste förbättras och effektiviseras för att 
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stärka konkurrenskraften (Willett & Page, 1996, s. 102). Revisionsprocessen består förenklat 
av fyra faser; 1) planering, 2) genomförande, 3) rapportering och 4) dokumentation (Moberg, 
2006, s. 110). Denna process kommer att presenteras mer utförligt i kapitel 3.1. På grund av 
den ökade konkurrensen inom revisionsbranschen använder många byråer tidsbudgetar och 
deadlines när uppdraget för revisionen ska vara slutförda. Tidspress ifrån tidsbudgetar och 
deadlines kan i sin tur leda till en stresspåverkan hos en del revisorer. Denna stress har 
bevisats kunna leda till ett icke önskvärt beteende som kan hota revisionskvalitén (Alderman 
& Deitrick, 1982, s. 58; Willet & Page, 1996, s. 118). 
 
Förtroendet för de finansiella rapporterna som har granskats av en revisor är av stor vikt för 
företagets intressenter. Situationer då intressenterna ifrågasätter kvalitén på företagets 
finansiella rapporter skulle kunna leda till ett stort hot mot revisionsyrket och sätta det 
finansiella systemet i obalans. Detta på grund av den information som de finansiella 
rapporterna är avsedd att ge. Det finns företagsskandaler som tidigare nämnda Enron, som 
bidragit till att allmänheten ifrågasätter dessa finansiella rapporter och indirekt ifrågasätter 
revisionskvalitén. I Sverige har företagsskandaler som Prosolvia och HQ Bank 
uppmärksammats i media. Prosolvia var ett IT-företag som växte kraftigt under 1990-talet 
(Dotevall, 2013). Prosolvia börsnoterades 1997, men det dröjde enbart några månader innan 
företaget ansökte om konkurs i slutet av 1998 (Dotevall, 2013). Under en tio-månadersperiod 
hade aktiekursen rasat ifrån 388 kr till 20 öre (Dotevall, 2013). Denna konkurs ledde till att de 
drygt 8 000 aktieägarna förlorade åtskilliga miljarder kronor (Dotevall, 2013). Hur kunde 
detta ske frågade sig många och funderingar växte kring huruvida företagets finansiella 
rapporter förmedlat en rättvisande bild av företaget. När företaget undersöktes efter konkursen 
fastslogs det att räkenskaperna gav en felaktig bild över företaget. Därefter lades stor del av 
skulden på företagets revisor. Borde inte revisorn ha upplyst om dessa fel? När fallet togs upp 
i domstolen ansåg de att det fanns allvarliga brister i den genomförda revisionen. Revisorn 
från Öhrlings Pricewaterhousecoopers (PwC) fick utstå kritik för att ha vetat om den 
aggressiva intäktsredovisning företaget använde sig av, men nöjt sig med uppgifter ifrån 
företagsledningen, utan att granska saken närmare (Dotevall, 2013). Rättsprocessen mot PwC 
för ersättning till konkursboet blev långdragen. Det dröjde till augusti 2013 då Hovrätten i 
västra Sverige slog fast att PwC skulle betala ett skadestånd på drygt två miljarder kronor 
(Eriksson, 2013). Parterna nådde dock förlikning vilket slutade med ett skadestånd på 745,2 
miljoner kronor (Olsson, 2013). 
 
Det andra fallet, HQ Bank var ett dotterbolag till den börsnoterade koncernen HQ AB. I 
augusti 2010 återkallade den statliga myndigheten finansinspektionen (FI), HQ Banks 
bankrörelsetillstånd (Finansinspektionen, 2010). Detta är den hårdaste åtgärden FI verkställer, 
och motiverades av att HQ Bank hade brutit mot ett flertal av de centrala delarna i Svensk 
lagstiftning (Finansinspektionen, 2010). FI ansåg bland annat att banken hade övervärderat sin 
trading-portfölj, vilket får konsekvenser av att bankens finansiella ställning presenterats 
felaktigt (Finansinspektionen, 2010). Effekten av HQ Banks misskötsel ledde till att hela 
koncernen drabbades, vilket visade sig på aktiemarknaden då företagets aktie dök med 84 % 
(Aktiespararna, 2010). FI riktade skarp kritik till bland annat företagets revisor på grund av 
dennes bristfälliga revision (Almgren, 2010). Revisorsnämnden (RN) tilldelade revisorn en 
disciplinär åtgärd i form av en erinran på grund av den bristfälliga dokumentationen 
(Revisorsnämnden, 2014a). 
 
I de ovannämnda fallen har revisorns agerande på något sätt bidragit till en försämrad 
revisionskvalité som har kostat aktieägarna och samhället stora summor pengar. I fallet 
Prosolvia ledde revisorns agerande till en förhöjd risk att väsentliga fel rapporteras genom 
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årsredovisningen till intressenterna. I fallet HQ Bank kan i förlängningen ett beteende av 
undermålig dokumentation leda till försämrad kvalité då uppföljning av tidigare års revision 
blir bristfällig, vilket kan leda till felaktiga beslut i framtida revisioner. Men hur definieras 
egentligen revisionskvalité? I forskningssammanhang har revisionskvalitén undersökts i form 
av revisorers kunskap att förutspå konkurser av ett företag, storlek på revisionsarvodet och 
revisorns förmåga att upptäcka felaktiga periodiseringar (Francis, 2011, s. 128, 138; 
Svanström, 2013, s. 348). Detta är kvalitetsmått som undersöker den färdiga 
revisionsprodukten, det vill säga revisorns granskade årsredovisningar, deras yttranden eller 
hur mycket som faktureras till kunden när revisionen är klar. Det går även att undersöka 
kvalité utifrån hur revisorer väljer att agera i sin yrkessituation. Med detta synsätt undersöks 
vad som kallas revisorns dysfunktionella beteende.   
 
Själva ordet dysfunktionell betyder att något fungerar dåligt (NE, 2014a). Inom revision kan 
det dysfunktionella beteendet definieras som ett oönskat beteende eller ett beteende som leder 
till att syftet med en uppgift inte genomförs på ett korrekt eller önskvärt sätt. Inom 
forskningen har det dysfunktionella beteendet hos revisorer delats in i två kategorier direkt- 
och indirekt hotande mot revisionskvalitén, se figur 1.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Dysfunktionellt beteende (Kelley & Margheim, 1990, s. 23) 

Det direkt hotande beteendet påverkar revisionskvalitén och innefattar: (1) Hoppa över steg i 
processen, (2) Ytligt granskar dokument ifrån klient, (3) Inte helt följer de lagar och regler 
som finns, (4) Enbart granskar mindre komplexa delar eller (5) Acceptera en klients vaga 
förklaring (Kelley & Margheim, 1990 s. 23). Kelley och Margheim (1990, s. 23) nämner att 
det indirekt hotande beteendet avser underrapportering av tid. Underrapportering av tid 
innebär att revisorn väljer att rapportera mindre tid än vad som har lagts ner på revisionen. 
Otely och Pierce (1996, s. 35) nämner att detta inte hotar kvalitén direkt, men sätter tidspress 
på framtida revisioner då tidsbudgetar baseras på hur lång tid tidigare revisioner har tagit. 
Detta menar de kan leda till mer stress i framtida revisioner vilket i sin tur kan leda till ett 
direkt kvalitetshotande beteende. Begreppet dysfunktionellt beteende brukar i 

Dysfunktionellt 
beteende 

Underrapportering av 
tid 

Kvalitetshotande 
beteende 

Direkt hotande Indirekt hotande 

(1) Hoppa över steg i processen.  
(2) Ytligt granskar dokument ifrån klient. 
(3) Inte helt följer de regler och riktlinjer som finns. 
(4) Enbart granskar mindre komplexa delar. 
(5) Acceptera en klients vaga förklaring. 
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forskningssammanhang även benämns som ett kvalitetshotande beteende. Vi kommer 
fortsättningsvis att variera mellan dessa två begrepp i denna studie. 

1.2 Tidigare forskning 
 
Den första stora studien som behandlade dysfunktionellt beteende genomfördes av Rhode 
(1978, refererad i Alderman & Deitrick, 1982) i USA där han påvisade att det dysfunktionella 
beteendet existerade. Därefter gjordes en utvidgning av Rhodes studie av Alderman och 
Deitrick (1982) som sedan utgjorde startskottet för kartläggningen av beteendet. I studien av 
Kelly och Margheim (1990, s. 40) visade författarna att det kvalitethotande beteendet 
existerade i hög grad då över hälften av alla revisorer som undersöktes i studien hade agerat 
med ett kvalitetshotande beteende i yrket. 
 
Under 2000-talet har forskningen fortskridit. De vi ser som nutidens mest framstående 
forskare inom området är Sweeney och Pierce. De har bland annat medverkat i artiklar som 
publicerats 2004, 2006, 2010, 2013. I dessa studier har bland annat etisk kultur och den 
anställdes medverkande i budgetplaneringar använts för att förklara beteendet. Några 
ytterligare faktorer som har undersökts är: tidspress (Gundry & Liyanarachchi 2007), till 
vilken grad det dysfunktionellt beteende är accepterat (Donnelly et al., 2003) och 
revisionsarvode (Suhayati, 2012). Både Sweeney och Pierce arbetar på irländska universitet, 
vilket medfört att de flesta undersökningar baseras på irländska revisionsbyråer. I studien av 
Sweeney et al. (2010) gjordes dock en jämförelse mellan irländska revisionsbyråer och 
revisionsbyråer i USA. Studien visade att revisorer från USA hade lägre avsikt att delta i ett 
dysfunktionellt beteendet än irländska revisorer (Sweeney et al., 2010, s. 544). 
 
Studier har även genomförts i Sverige. Vi har funnit en publicerad artikel som har undersökt 
svenska revisorers benägenhet att agera med ett dysfunktionellt beteende. Denna studie 
genomfördes av Svanberg och Öhman (2013). Författarna undersökte förhållandet med hur 
det dysfunktionella beteendet förändrades med tidspress och den etiska kulturen i 
revisionsbyråer. Författarna kom bland annat fram till att i revisionsbyråer med svag etisk 
kultur är beteendet vanligare (Svanberg & Öhman, 2013, s. 584). 
 
I de nämnda artiklarna ovan har det framgått att beteendet existerar bland revisorer och vilka 
faktorer som påverkar beteendet. Men hur arbetar revisionsbyråerna med att motverka det 
dysfunktionella beteende bland sina anställda? Och hur medvetna är byråer om förekomsten 
av beteende? För att säkerställa hög kvalité anser vi att det är av stor vikt att revisionsbyråerna 
har åtgärder för att motverka beteendet. Revisorns dysfunktionella handling vid Prosolvia-
fallet skadade ryktet för byrån där denne arbetar då kvalitén på de framtida revisioner byrån 
utför kommer att ifrågasättas. Revisionsbyrån fick även utstå en ekonomisk skada på grund av 
skadeståndsersättning som byrån blev tvungen att betala till konkursboet. 
 
Utifrån detta vill vi med vår studie undersöka hur revisionsbyråer försöker motverka det 
dysfunktionella beteendet bland sina anställda. Vårt bidrag till den forskning som genomförts 
inom ämnet dysfunktionellt beteende utgörs av det faktum att vi inte funnit någon studie som 
studerar hur revisionsbyråerna arbetar med att motverka det dysfunktionella beteendet. Vi har 
funnit en studie gjord av Pierce och Sweeney (2005) där 12 partners ifrån 3 av Big 4 byråerna 
intervjuades. Big 4 byråer avser de fyra världsledande revisionsbyråerna, PwC, EY, Delottie 
och KPMG. Syftet med Pierce och Sweeney (2005, s. 341) studie var att skapa en förståelse 
för hur partners kontrollerade de anställda i byrån. Vidare undersöks dysfunktionellt beteende 
i samband med kontrollerna (Pierce & Sweeney, 2005, s. 366). I övrigt har större delen av 
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forskningen inom området ägnat tid åt att kartlägga att det dysfunktionella beteendet existerar 
inom revisionsbranschen, samt vilka faktorer som kan tänkas bidra till beteendet. Därför vill 
vi minska forskningsgapen som finns mellan vilka faktorer som påverkar beteende och vad 
revisionsbyråerna gör för att motverka dessa faktorer som bidrar till att de anställda agerar 
med ett dysfunktionellt beteende. Utifrån detta har vi formulerat följande problemformulering 
inom området.    

1.3 Problemformulering 
 

Hur arbetar revisionsbyråer med att motverka ett dysfunktionellt beteende bland sina 
anställda?  

1.4  Syfte 
 
Huvudsyfte: Skapa en större förståelse för hur svenska revisionsbyråer arbetar med att 
motverka ett dysfunktionellt beteende bland sina anställda. Detta ämnar vi uppnå genom 
följande delsyften:  
 
Delsyften:  
1. Redogöra för revisionsbyråernas syn på det dysfunktionella beteendet 

2. Identifiera revisionsbyråernas kontroller för att upptäcka beteendet 

3. Diskutera förhållande mellan valda teorier och revisionsbyråerna åtgärder som vidtas om 
beteendet upptäcks 

4. Belysa revisionsbyråernas trovärdighet gentemot samhället genom att studera om byråerna 
har tydliga rutiner för att säkerställa en god kvalité 

1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
 
Vårt praktiska bidrag kommer att gynna revisionsbyråerna i deras arbete för att motverka 
beteendet då vi i slutet av studien kommer ge förslag på åtgärder som kan minska risken att en 
anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende. Studiens teoretiska bidrag kommer att vara 
en förståelse för hur svenska revisionsbyråer arbetar med att motverka ett dysfunktionellt 
beteende bland sina anställda. Detta anser vi har analyserat och diskuterats i begränsad form 
tidigare vilket gör att detta område kommer att bidra med en ökad kunskap till 
forskningsområdet rörande hur revisionsbyråer arbetar med att motverka ett dysfunktionellt 
beteende. Vi har för avsikt att presenterar en modell i slutet av vår studie som utgör vårt 
teoretiska bidrag. 

1.6 Begränsningar  
 
Denna studie kommer att undersöka både stora och små revisionsbyråer i Sverige. De kriterier 
vi har använt oss av är revisionsbyråer som har tre eller fler anställda revisorer. 
Argumentation kring våra kriterier vid urvalet kommer att utvecklas i kapitel 4. 
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1.7 Begreppsförklaring 
 

Assistenten/ Revisorsassistent: Assisterar den auktoriserade revisorns, vilket innebär att 
personen ofta genomför fältarbetet  

Auktoriserad revisor/ Påskrivande revisor: Revisorer som har avlagt ett prov hos 
Revisorsnämnden. Huvudansvaret vid en revision vad det gäller planering, genomförande 
samt skriver på revisorsyttrandet.  
 
Dysfunktionellt beteende/kvalitetshotande beteende: Innefattar ett handlande av revisorn som 
innebär att; hoppa över steg i processen, ytligt granskar dokument ifrån klient, inte helt följer 
de regler och riktlinjer som finns, enbart granskar mindre komplexa delar och acceptera en 
klients vaga förklaring. 
 
Partners: Delägare i revisionsbyrån sitter ofta med i styrelsen. Detta innebär att personen har 
stor del i ansvaret för revisionsbyrån, gällande kvalité, personal, handböcker etcetera.  
 

1.8 Förkortningar 
 
ABL  Aktiebolagslagen (SFS 2013:737)  
FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer 
IFAC  International Federation of Accountens 
ISA  International Standards on Auditing ISA 
ISQC   International Standard On Quality Control 
RL  Revisorslagen (SFS 2013:735) 
RN  Revisorsnämnden 
RS  Revisionsstandarder i Sverige 
ÅRL  Årsredovisningslagen (SFS 2013:436) 
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2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera valet av ämne, den förförståelse vi som författare 
besitter samt våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. De vetenskapsteoretiska 
utgångspunkterna innefattar perspektivet, kunskapssynen och angreppssättet. Vi kommer även 
presentera den litteratursökning som genomförts, ge en kort presentation av tidigare 
forskning, redogöra för granskning av litteraturkällor samt föra en diskussion kring etik och 
samhällsaspekter. Slutligen kommer en kort introduktion till teorivalen att presenteras som 
ligger till grund för det efterföljande kapitlet. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av ämne  
 
Båda författarna läser sista året på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, med 
inriktning redovisning och revision. Med vår valda studieinriktning föll det sig naturligt att 
undersöka något område som berörde revision och revisionskvalité. Under studietid har vi 
bekantat oss med olika forskningsområden varav vårt intresse för revisionskvalité uppkom i 
senare del av studierna. Revisionskvalité är som redan nämnt ett brett begrepp där 
definitionerna skiljer sig åt. Kopplingen mellan det dysfunktionella beteendet och 
revisionskvalité fann en av författarna i samband med Prosolvia-domen 2013, där revisorn 
valde att handla på ett kvalitetshotande sätt då denne accepterade företagsledningens vaga 
förklaring. Frågan väcktes då om det fanns forskning kring detta sätt att agera bland revisorer, 
hur vanligt är detta? Vad orsakar uppkomsten av beteendet? Och så vidare. Författarna fann 
att beteendet definieras som ett dysfunktionellt beteende och att forskning har genomförts för 
att försöka förklara beteendet och vad som orsakar det. Efter att vi läst på mer inom ämnet 
insåg vi att det var välutforskat och behövde därmed finna en ny vinkel inom området. Den 
vinkel inom området som vi anser har undersökts i flest studier är att försöka förklara vad som 
orsakar uppkomsten av beteendet. Det har framförallt gjorts med ett antal olika variabler 
exempelvis tidspress, ledarskapsstilar och utvärderingstekniker. Vi insåg att det skulle bli 
svårt att finna nya variabler till att förklara beteendet som inte hade gjorts tidigare, därför 
bestämde vi oss för att diskutera andra tänkbara vinklar. Vi fann då den valda vinkel vilket var 
att undersöka hur revisionsbyråerna försöker motverka detta beteende då detta känns centralt 
samt att vi inte hunnit någon tidigare forskning med just detta syfte. Dels för framtida 
forskning samt för revisionsbyråernas fortsatta arbete med en förbättrad revisionskvalité. 

2.2 Förförståelse  
 
Som i de flesta studier besitter vi som författare en viss förförståelse till ämnet. Förförståelsen 
anser vi är viktig att presentera för läsaren av studien för att kunna urskilja eventuella 
förutfattade meningar och subjektiva bedömningar som kan uppkomma i arbetet. Då ett 
kvalitativ tillvägagångssätt kommer att användas är det enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 
101) viktigt att redogöra för författarnas förförståelse. Detta på grund av att studien baseras på 
mer avvägningar och tolkningar i jämförelse med en kvantitativ studie. Det är även viktigt att 
visa att författarna besitter tillräcklig med kunskap för att kunna intervjua tilltänka 
respondenter och tolka deras svar på ett rättvisande sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 30). I 
litteraturen har det diskuteras om vilka områden som ska framgå i förförståelsen. Bland annat 
nämner Johansson-Lindfors (1993) områdena första- och andrahandsförförståelse där det 
förstnämnda syftar att presentera det självupplevda vilket innebär personliga erfarenheter. Det 
sistnämnda avser de erfarenheter som har hämtats från till exempel böcker och föreläsningar 
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(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Vi anser att båda områdena är viktiga och vill upplysa 
läsaren att vi besitter den kunskap som krävs för att kunna tolka materialet, samt påvisa våra 
tidigare erfarenheter för att upplysa om risker för subjektiva bedömningar. Nedan redogör vi 
för vår första- och andrahandsförförståelse som kan relateras till området som vi har 
undersökt i denna studie.   
 
Författarnas kunskap inom ämnena redovisning och revision kommer från en rad kurser under 
studietiden. Inblick i revisionsprocessen gavs på C- nivå genom olika former av case-arbeten. 
Detta utvecklades under D-nivå med ytterligare case-arbeten samt fördjupning inom 
revisionsprocessen. Case-arbeten innebar att vi tilldelades ett fall/problem som skulle lösas, 
redogöras och motiveras för. Dessa arbeten tilldelades i syfte att inkludera mer praktiskt 
arbete i det teoretiska lärandet. Under studietiden har även författarna bekantat sig med en del 
av den forskning som har genomförts inom revisionsområdet. Från universitetet har vi 
tillgodogjort oss en stor andel teoretisk kunskap inom de olika företagsekonomiska ämnena 
för att sedan få en fördjupad kunskap på högre nivå av studierna. Utifrån detta har vi därmed 
erhållit teoretiska kunskaper som vi använt oss av i genomförandet av denna studie. 
Yrkesmässigt arbetar en av författarna som ekonomiansvarig i ett aktiebolag, vilket han även 
äger sedan 2010. Författaren sköter all kontakt med bolagets revisor och har gjort detta sedan 
starten. Detta har gett författaren en inblick i hur revisorer arbetar och hur relationen mellan 
företagsledning och revisorn fortlöper under revisionsprocessen. Erfarenheter av 
dysfunktionellt beteende ifrån bolagets revisor har aldrig påträffats av författaren.        

Trots att författarna aldrig arbetat med revision i yrkeslivet, anser vi att den kunskap som 
krävs för att utföra denna studie uppfylls av oss i och med den andrahandsförståelse vi erhållit 
från studierna vid Umeå Universitet. Vi förstår att studien kommer att präglas av våra 
subjektiva bedömningar vilket präglas av vår förförståelse, vilket till största del har sin grund i 
Umeå Universitets kurser inom företagsekonomi. Dessa kurser baseras på olika former av 
kurslitteratur samt på vad föreläsaren anser är relevant utifrån lärandemålen. Detta i sin tur 
påverkar oss studenter då våra kunskaper till stor del präglas av vad de väljer att belysa under 
kurserna. Utifrån detta är vi medvetna om att vi endast erhållit en begränsad bild av olika 
komplexa problem och områden. Därför har vi valt att utöka den tidigare förförståelse vi hade 
med expansiva litteratursökningar för att öka vår kunskap inom det ämne vi avser att 
undersöka. Den kunskap vi inte hade vid studiens början har vi därför erhållit själva under 
studiens gång. Vi anser vidare att vår förförståelse inte kommer att försämra kvalitén på 
studien, då vi kompletterat de brister som funnits i vår kunskap genom att sätta oss in i ämnet. 

2.3 Perspektiv  
 
När en studie ska genomföras är det viktigt att forskarna presenterar vilket perspektiv som har 
valts för att studera tillvaron. Bjereld et al. (2010, s. 17) menar att detta är viktigt då det inte är 
självklart utifrån vilket perspektiv som studien utgår ifrån. Vidare menar Bjereld et al. (2010, 
s. 17) att om forskarna inte tydliggör utifrån vilket perspektiv studien utgår ifrån, kommer 
läsarna att applicera ett eget perspektiv som troligen inte överensstämmer med forskarens. 
 
Denna studie kommer att genomföras med ett företagsperspektiv utifrån revisionsbyråerna. 
Bjereld et al. (2010, s. 17) menar att valet av perspektiv hjälper forskaren att hålla en röd tråd 
genom arbetet, vilket vi avser att göra. Vi anser att ett företagsperspektiv innefattar till stor del 
ett ledningsperspektiv då det är ledningen som har huvudansvaret för företaget. Det är 
ledningen som styr byrån, implementerar praxis och ansvarar för att kvalitetssäkra arbetet. Vi 
anser därmed att det är ledningen som kommer ha störst nytta av denna studie. Studien 
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kommer även vara intressant för framtida forskare som är intresserade av hur revisionsbyråer 
arbetar för att motverka det dysfunktionella beteendet. 

2.4 Kunskapssyn  
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av kunskapssyn eller paradigm som det 
även benämns. Enligt Guba (1990, s. 17) har termen paradigm i sig ingen allmänt vedertagen 
definition. Guba (1990, s. 17) menar att den vanligaste definitionen av paradigm är en persons 
grundläggande uppsättning av värderingar vilket används som stöd vid dess handling. Gioia 
och Pitre (1990, s. 587) menar att teorier som byggs eller omvärderas ska vara förankrade i 
lämpliga paradigmatiska antaganden, för att på bästa sätt studera det avsedda fenomenet. 
Redogörelsen och valet av paradigm kommer således vara viktig då paradigmet har inflytande 
över arbetsprocessen. Vi har undersökt och försökt att identifiera vilket paradigm vi som 
författare tenderar att röra oss inom. Guba (1990, s. 19) menar att alla paradigm är 
konstruerade av människor och därmed följer oundvikligen fel och brister med paradigmen. 
Vi anser därmed att det finns risk att vi kan tendera att röra oss inom ett paradigm men 
samtidigt inte identifiera oss med allt vad paradigmet står för. Termen paradigm delas av 
Guba (1990, s. 18) in i tre delar, ontologin, epistemologin och metodologin. Ontologin 
behandlar hur verkligheten förklaras, medan epistemologin är läran om kunskap (Guba, 1990, 
s. 18). Metodologin är hur forskaren ska gå tillväga för att finna kunskap (Guba, 1990, s. 18). 
Dessa delar är oftast förutbestämda då ett specifikt paradigm avser att följas (Gioia & Pitre, 
1990, s. 585-587). Avvikelser ifrån paradigmet kan ske om den nya inriktningen kan anses 
som bättre för att undersöka fenomenet (Gioia & Pitre, 1990, s. 587).  
 
Epistemologin har många inriktningar, men i denna studie har vi valt att diskutera två 
inriktningar som oftast ställs mot varandra, positivismen kontra hermeneutiken. Enligt 
Bryman (2011, s. 30) har positivismen ett väldigt stark samband mellan teori och forskning. 
Med detta avser den positivistiska kunskapssynen att forskningens syfte är att testa teorier och 
tillföra fakta som kan bidra till utveckling och strukturer av lagar. Observationer eller 
datainsamling som inte innefattar existerande teorier är irrelevant (Bryman, 2011, s. 30). Vi 
anser att detta synsätt på kunskap stänger möjligheterna för ytterligare observationer vilket 
skulle kunna försämra kvalitén på studien då ämnet är komplext. 
 
Inom det hermeneutiska synsättet ser sambanden mellan teori och forskning annorlunda ut i 
jämförelse med positivismen. Hermeneutik betyder läran om tolkning (NE, 2014b). Enligt 
Ödman (2007, s. 13) innefattas även hermeneutiken av begreppet förståelse. Utifrån 
definitionen innebär detta synsätt att forskaren vill skapa en förståelse av människors 
handlingar snarare än att förklara dem vilket är positivismens huvudsakliga syfte (Bryman & 
Bell, 2013, s. 38). Förståelsebegreppet menar Ödman (2007, s. 24) innebär förnyelse och 
omskapande. Vi har valt ett hermeneutiskt synsätt då detta synsätt mest relaterar till vår 
verklighetssyn och de grundläggande antaganden vi har gjort. De grundläggande antaganden 
vi har gjort är att vi inte kan vara helt objektiva i våra bedömningar, tolkningar och i de val 
som gjorts under studiens gång. Detta innebär att vi har en inbyggd subjektivitet vilket har 
påverkat vårt handlande. I och med detta synsätt kommer vi att visa på vår tolkning av detta 
ämne. Vi kommer att presentera de mönster vi kan urskilja utifrån den empiri som senare 
presenteras, vi kommer även att dra slutsatser utifrån detta. Detta kommer i sin tur att präglas 
av vår kunskap och de erfarenheter vi besitter. Detta innebär att vi i likhet med hermeneutiken 
besitter en subjektivitet i de antagande och val vi gör. Till exempel är det utifrån vår 
förförståelse inom ämnet, kunskap vi erhållit till ämnet under studiens gång, dessa tidigare 
kunskaper tillsammans med de förvärvade kunskaperna påverkar vad som kommer att 
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presenteras i empirikapitel. Detta kommer sedan att analyseras med hjälp av de teorier vi har 
valt att behandla i nästa avsnitt och som vi anser kan kopplas till det dysfunktionella beteendet 
och hur revisionsbyråer arbetar med att motverka det dysfunktionella beteendet. Dessa val kan 
anses som subjektiva då vi inte har haft en utomstående part göra dessa val eller rättfärdiga 
dem, vi har därför försökt att motivera dessa val och visa på varför dessa är relevanta för 
studien. För att minska subjektiviteten och misstolkningar vid presentationen av det empiriska 
materialet har vi valt att göra ett antal åtgärder, dessa återkommer vi till i avsnitt 8.1 där vi 
behandlar trovärdigheten i studien. 
 
Förnyelse och omskapande tror vi kommer att uppnås genom en bra kommunikation med 
respondenterna. Detta kommer i sin tur leda till att respondenterna förmedlar deras syn och 
kunskap inom ämnet så att vi förstår den. Därefter kan vi förmedla informationen vidare till 
andra. Olsson och Sörensen (2011, s. 162) menar att språket är en viktig del då vi, igenom 
språket kan förmedla vår livssyn och vår förståelse av tillvaron. Vidare anser Olsson och 
Sörensen (2011, s. 162) att språket är källan till en social gemenskap och skapar en 
tillhörighet människor emellan, därför att vi har möjlighet att förstå en annan människas värld 
som kommunicerar till oss via språket. Hermeneutiken menar att den information som vi får 
förmedlat till oss samt den tolkning och förståelse vi bygger utifrån detta, inte kan studeras 
isolerat då det är en person med egna erfarenheter som tolkar informationen. Därav kommer 
inte tolkningen och förståelsen vara helt neutral (Olsson & Sörensen, 2011, s. 162). 
 
Olsson och Sörensen (2011, s. 163) beskriver det hermeneutiska synsättet som en spiral (figur 
2). Denna spiral är enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 163) en nyckel till förståelse. De 
menar att det som studeras innefattar flera dimensioner, både en “nu-situation” samtidigt som 
den präglas av dess historia. Ur relationen mellan dimensioner skapas en meningsfullhet, då 
den pendlar mellan delar och helhet i personers livserfarenhet. Olsson och Sörensen (2011, s. 
163) påpekar vikten av att undersöka helheten inom hermeneutiken. Ur detta synsätt ska 
forskarna ha en beskrivande och reflektiv hållning till undersökningsmaterialet. Spiralen ska 
symbolisera pendlingen mellan delarna och helheten. Med tolkningen skapas större förståelse 
mellan forskarna och respondenten, vilket gör att spiralen utvidgas. 
 
Figur 2 - Den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 165) 
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Vidare anser Olsson och Sörensen (2011, s. 164) att forskarna bör göra en rimlig tolkning 
mellan hur en del av helheten uppfattas (se figur 3), och att det är viktig att pendla mellan del- 
och helhetsperspektiv då dessa är beroende av varandra. Som vi kan se i figuren nedan kan 
vinkeln uppfattas som trubbig om inte helheten presenteras. Detta är något vi har haft i åtanke 
då vi har pendlat mellan del och helhetsperspektivet.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3 - Hur delen upplevs beror på helheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 165) 

Vi kommer göra en tolkning av den del vi avser att studera med den uppfattning av helheten 
som vi har. Detta är starkt förknippat definitionen av tolkning. Med tolkning dras ofta 
paralleller till tolken som översätter eller tyder vad andra förmedlar. Med andra ord är tolkens 
uppgift att förmedla kommunikation och underlätta dialog (Ödman, 2007, s. 23). Detta är 
något vi avser att göra, vi vill kommunicera till läsarna den arbetsprocess vi har genomfört, 
vad vi haft i åtanke vid genomförandet och de brister som finns i de studier som gjorts. Vi vill 
med detta försöka förmedla hur delen passar in i helheten. Vi vill även kommunicera ut ett 
resultat och sedan hoppas att detta kommer skapa en dialog mellan olika intressenter inom 
ämnesområdet. Vi har därmed följt den arbetsgång som sker i den hermeneutiska spiralen, vi 
har pendlat mellan oss själva och de olika respondenternas världssyn i skapandet av empiri 
och analys. För att slutligen nå studiens slutsats.  

2.5 Angreppssätt  
 
Olsson och Sörensen (2011, s. 48) menar att vid val av angreppssätt talas det om två linjer 
inom det vetenskapliga arbetet, induktivt och deduktivt. Därefter nämns ett tredje angreppssätt 
som kan anses som en blandning mellan dessa två, vilket är det abduktiva angreppssättet. Med 
ett induktivt angreppsätt är syftet att studera verkligheten och skapa teorier utefter detta. Det 
deduktiva angreppssättet kan anses vara motsatsen vilket innebär att forskarna utgår ifrån 
tidigare teorier för att testa dessa gentemot verkligheten. Det abduktiva pendlar mellan teorier 
och att betrakta verkligheten. Ett induktivt angreppsätt är enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 
48) vanligt förknippat med kvalitativa studier och ett deduktivt är förknippat med kvantitativa 
studier. Enligt Bryman (2011 s. 348) är dock ett deduktivt angreppsätt fortfarande fullt möjligt 
att använda sig av vid kvalitativa studier. Vi kommer att använda oss av ett deduktiv 
angreppsätt då syftet med studien inte är att skapa nya teorier, utan stödja oss på befintliga 
teorier för att förstå hur revisionsbyråer arbetar med att motverka det dysfunktionella 
beteendet. Det deduktiva angreppssättet innebär att vi har valt teorierna före insamlingen av 
empirin genomfördes samt att frågorna konstruerades med sin utgångspunkt i de valda 
teorierna. Detta innebär att vissa delar av empirin kan komma att sakna en tydlig teori 
anknytning om det är så att respondenternas svar inte går att relatera till valda teorier.  
 

Vinkeln är trubbig 

Endast delen är känd Helheten är känd 

Vinkeln blir rät 
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För att redogöra tydligare för läsaren vilka val som har gjorts har vi sammanfattat dem i tabell 
1. Denna tabell har vi utvecklat ifrån Bryman (2011, s. 40) och Guba (1990, s. 18-20). Det bör 
påpekas att det finns en rad andra vägar att gå förutom dessa två inriktningarna som 
presenteras nedan. Redogörelsen för valet av metodologi kommer att behandlas i kapitel 4.  
 

Ontologisk inriktning Objektivism Subjektivism 
Epistemologi Positivism Hermeneutisk 
Forskningsansats Deduktiv Induktiv 
Metodologi Kvantitativ Kvalitativ 

 
Tabell 1 - Paradigmförtydlingande   

2.6 Litteratursökning  
 
Då vi som tidigare nämnt insåg att ämnet är väl utforskat började vi söka artiklar om det 
dysfunktionella beteendet där författaren/författarna gav rekommendationer till fortsatt 
forskning. Artikelsökningen startade med sökorden: Dysfunctional behavior + Future research 
i olika databaser. Vi fann inga studier där forskarna gav några intressanta förslag på framtida 
forskning. Vi började därför läsa artiklar som har gjorts inom ämnet och därefter diskuterades 
möjliga inriktningar. I denna diskussion kom vi fram till den valda inriktningen inom ämnet 
dysfunktionellt beteende. Efter detta valde vi att begränsa vår sökning mot artiklar och 
litteratur som berörde det valda ämnesområdet. För att vara säkra på att inga tidigare studier 
inom det valda ämnet och inriktningen hade gjorts, började vi söka på Diva-portal.org efter 
liknande studentarbeten. Diva-portalen.org är en portal där studentuppsatser från ett flertal 
svenska universitet finns samlade. Därefter utökades sökningarna efter ytterligare publicerade 
artiklar som behandlade ämnet. De studier vi fann som berörde dysfunktionellt beteende 
undersöktes ytterligare för att finna likheter och skillnader mellan det som har gjorts och den 
valda inriktningen. Parallellt med detta utökades vår sökning med de valda orden som framgår 
i tabell 2 nedan. Artikelsökningen genomfördes till största del i databasen Business Source 
Premier (EBSCO), genom Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion samt Google Scholar.  
 
Sökmotor och sökord Träffar Kommentar 
Google scholar   	  	  
Dysfunctional behavior 220 000 	  	  
Dysfunctional behavior + Audit firms 21 900 	  	  
Counter dysfunctional behavior + Audit firms 18 900 	  	  
Umeå universitetsbiblioteket   	  	  
Dysfunctional behavior + Time pressure + Audit 1 098 I fulltext format 
Audit process evaluation  53 281     I fulltext format 
Business Source Premier   	  	  
Dysfunctional behavior 699   
Dysfunctional behavior + Time pressure 11   
Dysfunctional behavior + Audit 20   
Counter dysfunctional behavior 2 Inga relevanta 
Counter dysfunctional behavior + Audit 0   
Unethical behavior + Audit 31   
Counter unethical behavior + Audit 1 Inte relevant 
Prevent + Dysfunctional behavior  6   
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DiVA     
Dysfunktionellt beteende 4 Varav 1 relevanta 
Kvalitetshotande beteende 4 Varav 2 relevanta 
Revisionskvalité 11 Inga relevanta 

 
Tabell 2 - Ordsökning 

Utifrån sökningarna fann vi artiklar som berörde ämnet. Till en början lästes endast rubriken 
och därefter sammanfattningen eller inledningen för att bilda en uppfattning vad artikeln 
handlade om. Då vi fann att artikeln var relevant lästes hela. Genom detta skapades en bild av 
vad som gjorts och inte, vilka slutsatser som drogs samt vilka metoder som har använts i de 
olika studierna. För att få en bättre överblick skapade vi ett Excel dokument med den 
information vi ansåg var relevant och sorterade därefter artiklarna efter deras relevans, den 
kvalité vi ansåg dem ha, samt hur många gånger de blivit citerade. Vi noterade även vilket år 
de blivit publicerade för att avgöra om det fanns olika inriktningar beroende på år. 
 
I de artiklar vi läste fann vi ytterligare refererade artiklar som var intressanta och relevanta för 
vårt område, vilket ledde till ytterligare genomgångar av artiklar. Det har varit dessa artiklar 
som varit det största bidraget till den funna litteraturen. En del av den litteratur som vi har 
läst har sammanställts i tabell 3 som presentas i 2.7 nedan.  

2.7 Resultat från litteratursökningen 
 
En av de tidigare studierna inom ämnet dysfunktionellt beteende genomfördes av Alderman 
och Deitrick (1982) där de undersökte om premature-signoffs existerade bland revisorer i 
USA. Premature-signoffs innebär att revisorn hoppar över steg i processen. För att förklara 
beteendet använde Alderman och Deitrick (1982, s. 58-59) variabeln tidspress. 
 
Undersökningar av beteendet har även genomförts i Sverige och har kartlagts i ett fåtal studier 
på svenska revisorer. Bland annat studerades det dysfunktionella beteendet i ett 
examensarbete av Anundsson och Nilsson (2013). Författarna genomförde en enkätstudie på 
mindre revisionsbyråer där kompetens samt stressfaktorer i relation till dysfunktionellt 
beteende undersöktes. Bland de kompetensfaktorer som undersöktes fann de ett negativt 
samband mellan det kvalitetshotande beteendet och variabeln, påfrestningen att bli granskad 
av FAR/RN (Anundsson & Nilsson, 2013, s. 52). FAR står för föreningen auktoriserade 
revisorer. Även Bermudez och Eriksson (2013) har i en kandidatuppsats undersökt 
dysfunktionellt beteende bland svenska revisorer. Bermudez och Eriksson (2013, s. 34-35) 
genomförde en kvalitativ studie på revisorer i mindre revisionsbyråer där respondenterna 
upplevde bland annat att den formella kontrollen har ökat inom revisionsbyråerna. 
 
Då ett flertal studier har genomförts inom området för att kartlägga orsakerna till det 
dysfunktionella beteendet har vi sammanställt i tabell 3 nedan de tidigare undersökta 
variablerna. 
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Variabler Studier genomförda av 
 

Tidsbudgetpress 
Alderman & Deitrick (1982), Kelley & Margheim 
(1990), Willett & Page (1996), Pierce & Sweeney 
(2004), Gundry & Liyanarachchi (2007), Svanberg 
& Öhman (2013)  

Kompetens Anundsson & Nilsson (2013) 
Utvärdering Pierce & Sweeney (2004) 
Kön Sweeney et al. (2010) 
Personlighet Gundry & Liyanarachchi (2007) 
Etisk kultur Sweeney et al. (2010), Svanberg & Öhman (2013) 
Locus of control O'Bryan & Donnelly (2003) 
Till vilken grad det dysfunktionella 
beteendet är accepterat O'Bryan & Donnelly (2003) 
Storlek på byrån Sweeney et al. (2010) 
Revisionsarvode Suhayati (2012) 
Ledarskapsstil Pierce & Otley (1995) 
Del i budgetföreberedelserna Pierce & Sweeney (2004) 

 
Tabell 3 - Tidigare forskning  

2.8 Granskning av litteraturkällor  
 
Vid granskning av litteraturkällor menar Thurén (2005, s. 13) att det finns 4 kriterier som är 
användbara. Kriterierna som nämns är: (1) Äkthet, (2) Tidssamband, (3) Oberoende och (4) 
Tendensfrihet. Det första kriteriet (1) Äkthet, syftar till att källan ska vara den källa som den 
utger sig för att vara. Med detta ska vi som författare säkerställa att källorna vi använder oss 
av inte är förfalskade (Thurén, 2005, s. 19). Då vi har läst en artikel har vi gjort en bedömning 
om resultaten av studien har ansetts som rimliga eller om det finns skäl att misstänka att 
forskaren har manipulerat resultaten. Resultatet från tidigare artiklarna som använts i denna 
studie har vi ansett som rimliga då det i vissa fall funnits forskare som undersökt liknande 
fenomen och liknande resultat har framkommit, vilket har ökat trovärdigheten i källorna. I 
vissa studier har en kvalitativ metod använts och enskilda citat blivit presenterade, i dessa fall 
är det svårt för oss som lekmän att uttala oss om huruvida detta är sanning eller inte, då det 
kan vara forskarens tolkning av vad som sagts. Vi anser att vi inte kan kontrollera detta utan 
kan endast göra en bedömning om det är rimligt utifrån de kunskaper vi har inom ämnet. 
 
Kriteriet (2) Tidssamband menar Thurén (2005, s. 13) handlar om tidsskillnaden i 
empiriinsamlingen och studiens genomförande. Thurén (2005, s. 30) menar att om det har gått 
lång tid mellan de två tidpunkterna finns det anledning att tvivla på källans trovärdighet. Detta 
på grund av den uppenbara orsaken att människor glömmer (Thurén, 2005, s. 30). Även 
Repstad (2007, s. 117) nämner problemet med att det kan ta lång tid ifrån en händelse, fram 
tills dess att forskaren sitter med skriftlig dokumentation i handen. I de publicerade artiklarna 
har vi uppmärksammat i vissa fall att tiden mellan när artikeln skrevs och när den 
publicerades, kan skiljas åt. Dock i de flesta fall har artikeln skrivits samma år som empirin 
samlats in vilket därmed ökar trovärdigheten i studien då minnet inte har lika stor påverkan på 
resultatet. Vidare menar vi att tidsskillnaden mellan färdigställandet och publiceringen av de 
artiklarna som har använts i denna studie inte utgör ett hot mot trovärdigheten, då dessa 
artiklar inte utgör en stor del av teorierna som använts. 
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Med kriteriet (3) Oberoende menar Thurén (2005, s. 13) att källorna ska vara 
förstahandskällor, eller primärkällor som Thurén (2005, s. 53) benämner dem. Vi har i studien 
försökt att använda oss av förstahandskällan. Oberoendeproblematiken uppstår i de fall där 
andrahandskällor använts, dessa benämner Thurén (2005, s. 53) som sekundärkällor. Dessa 
källor menar han har blivit traderade vilket innebär att en uppgift har passerat flera led. Ett 
exempel på tradering som Thurén (2005, s. 53) nämner är ryktesspridning. Utifrån detta anser 
Thurén (2005, s. 53) att förstahandskällor därmed har högre trovärdighet. Vi är medvetna om 
att arbetet består av en del andrahandskällor då förstahandskällor inte varit tillgängliga i 
biblioteket eller i de databaser som vi har haft möjlighet att använda oss av. De 
andrahandskällor som finns i arbetet är: Rhode (1978, refererad i Alderman & Deitrick, 
1982), Hofstede (1968, refererad i Otley & Pierce, 1996), Bandura (1977, refererad i 
Svanberg & Öhman 2013), Kaptein (1998, refererad i Svanberg & Öhman) och Larsson (u.å, 
refererad i Starrin & Svensson, 1994, s. 167). I vissa fall har möjligheten funnits att beställa 
ett exemplar av artiklarna och böckerna för en summa pengar, detta har vi ansett ligger 
utanför ramen för denna studie. Vi anser ändå att de sekundärkällor som inkluderats håller en 
hög kvalité då de flesta har blivit refererade i publicerade artiklar, som är Peer Reviewed. 
Med detta menas att artiklarna har blivit granskade av andra forskare (Jerkert, 2010, s. 7). En 
nackdel med våra sekundärkällor är att vi inte kan tolka förstahandsförfattarens text utan 
måste förlita oss på den tolkning av informationen som har gjorts av andra forskare vilket kan 
anses som en nackdel. Vi har använt oss av en del kurs- och studentlitteratur vilket sällan 
anses som en förstahandskälla. Vi är medvetna om detta och att kurs- och studentlitteratur 
oftast består av sammanfattningar av annan litteratur. Då vi inte har funnit andra relevantare 
källor och innehållet i kurslitteraturen fortfarande bidrar till studien, har vi ändå valt att 
inkludera litteraturen i vår studie. Utöver de artiklar som blivit publicerade i akademiska 
tidskrifter har vi även använt oss av artiklar publicerade på svenska nyhetssidor. Dessa 
artiklar har främst använts för att visa på aktualiteten i ämnet och inte för att visa på forskning 
som gjorts inom ämnet. Dessa artiklar anses ofta ha en lägre trovärdighet och därför har inte 
större avsnitt vigts åt de enskilda källorna.  
 
Det fjärde och sista kriteriet som Thurén (2005, s. 13) nämner är (4) Tendensfrihet. 
Tendensfriheten syftar till att det inte ska finnas skäl för misstanke om att källan har för avsikt 
att förvränga verkligheten. Till exempel på grund av någons personliga, ekonomiska eller 
politiska intressen (Thurén, 2005, s. 13). Detta är även något som Repstad (2007, s. 117) 
nämner då han menar att skriftliga källor kan tas ur sitt sammanhang och med detta feltolkas. 
Vidare menar Repstad (2007, s. 117) att det är viktigt att ha i åtanke textens intention och 
funktion. Med intention och funktion syftar Repstad (2007, s. 117) på skillnaden i utgivarens 
avsikt med texten och användarens tolkning av texten. Detta är även något som Thurén (2005, 
s. 66) nämner då han menar att den som skrivit texten kan hålla en partiskhållning i en viss 
fråga och att trovärdigheten därmed är lägre. Därefter nämner Thurén (2005, s. 66) att 
forskaren inte ska ge fullt förtroende till någon källa, oavsett dess tendens. För att säkerställa 
källans trovärdighet om den anses som tendentiös menar därför Thurén (2005, s. 67) att en 
källa med motsatt tendens ska användas som ett komplement och därmed säkerställa 
trovärdigheten. De källor som har använts har inte visat tecken på partiskhet eller tendens, då 
de flesta av våra artiklar har blivit publicerade i akademiska tidskrifter och blivit Peer 
Reviewed. Vi menar även att partiskheten är lägre än vid till exempel publiceringar på 
nyhetssidor. På nyhetssidorna är vi medvetna om att tendens kan finnas, då det finns ett 
initiativ att sälja lösnummer eller öka antalet klick på en sida, för att därmed öka den 
ekonomiska ersättningen till tidningen. Detta har vi tagit i beaktning och därför har vi valt i 
vilket sammanhang och i vilken utsträckning källan har använts. 
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2.9 Etik och samhällsaspekter 
 
Denna studie är viktigt ur ett etiskt och ett samhällsperspektiv då revisorn har en viktig roll 
som bland annat bidrar till en minskad informationsasymmetri och att säkerställa att den 
information som ges till ägare och intressenter är korrekt. Företagsskandaler har gjort att 
revisionskvalitén ifrågasätts. Skandalerna som tidigare nämnda HQ bank och Prosolvia har 
kostat aktieägare stora summor pengar. Revisorn utgör även en viktig roll vid granskning av 
statliga organ, för att säkerställa att skattepengarna används till rätt angelägenhet. Därför är 
det även viktigt för samhället att revisorerna följer de lagar och regler som finns och utöver 
detta agerar etiskt och moraliskt rätt. Detta för att skydda de som investerar stora summor 
pengar i företagen samt skattebetalare. 
 
Med de etiska principerna i åtanke har vi följt de råd som Bryman och Bell (2013, s. 137) ger 
och som ofta följs inom den svenska forskningen. Den första principen är (1) 
informationskravet, där vi har informerat de personer som deltagit i studien om dess syfte 
samt vilka moment som ingår i studien. Därefter nämns (2) samtyckeskravet. I enlighet med 
detta krav har vi informerat deltagarna att det är frivilligt att delta och om deras rätt att 
avbryta om de önskar. (1) informationskravet och (2) samtyckeskravet är även någonting som 
Repstad (2007, s. 90) och Forsman (1997, s. 75) nämner. Forsman (1997, s. 75) menar att det 
är viktigt att dessa två krav följs. Vidare anser hon att informationen som ges till 
respondenterna under intervjun inte får vara så pass omfattande att respondenten inte kan ta 
den till sig. Forskarna kan med fördel informera om mer eftertänksam information både 
muntligen och skriftligen innan intervjun. Detta är något vi har haft i åtanke och därför 
informerat respondenterna om detta i både det utskick vi gjort till dem, se Bilaga 1, samt gett 
ytterligare förtydliganden i början av intervjuerna. 
 
I och med ämnets känsliga karaktär beslutade vi att de revisorer som intervjuades skulle vara 
anonyma, vilket även är den tredje principen (3) konfidentialitets- och anonymitetskravet, som 
ofta följs inom den svenska forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 137). (3) Konfidentialitets- 
och anonymitetskravet är även någonting som Forsman (1997, s. 77) nämner.  Hon menar att 
det är viktigt att redogöra för vilka som kommer att ha tillgång till materialet. Vi har därför i 
början av varje intervju informerat respondenterna vilka som kommer att ha möjlighet att 
begära ut transkriberingarna. Det är även viktigt att ha i åtanke de rykten som kan uppstå 
kring en revisor. Därför är det viktigt att den information som delges behandlas konfidentiellt 
med hänsyn till vederbörande person samt byrån de arbetar på. Vi har informera 
respondenterna om att deras svar kommer endast att användas i forskningsändamål och inte 
delas med tredje part, vilket den fjärde principen 4) nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013, s. 
137; Repstad, 2007, s. 90). Som forskare är det även viktigt att inte delge felaktig eller falsk 
information om studien vilket utgörs av 5) principen om falska förespeglingar (Bryman & 
Bell, 2013, s. 137) vilket vi inte har gjort.  

2.10 Teorival 
 
Teorierna kommer som tidigare nämnts att utgöra ett stöd i vår analys av det insamlade 
materialet. Eftersom kartläggningen av vilka faktorer som bidrar till att anställda agerar med 
ett dysfunktionellt beteende har pågått i många år, har det generats ett antal teorier. De teorier 
som har valts har först diskuterats mellan författarna. Vi tror inte att byråerna vet om vilka 
områden som bidrar till ett dysfunktionellt beteende och kommer därför att använda teorierna 
och frågorna som en grund för att undersöka hur de arbetar med respektive område. Vi anser 
att dessa områden kommer att minska risken att ett dysfunktionellt beteende begås av de 
anställda i byrån. 



 
  
17 

3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera och redogöra för vår teoretiska referensram. Kapitlet 
kommer att börja med en beskrivning av revisionsprocessens huvuddelar. Därefter kommer 
områden som, samband mellan stress och dysfunktionellt beteende, teorier kring hur stress 
motverkas i organisationen, hur revisionskvalitén kontrolleras, och teori som behandlar 
ämnet straff att presenteras. I sista delen i kapitlet kommer vi att sammanfatta de olika 
teorivalen samt deras relationer till det dysfunktionella beteendet.  
___________________________________________________________________________ 

3.1 Revisionsprocessen 
 
Vi kommer att förklara revisionsprocessen utifrån Morberg (2006).  Det bör nämnas att det 
finns flera sätt att förklara revisionsprocessen, bland annat har Eilifsen (2013, s. 18) förklarat 
revisionsprocessen med en modell bestående av 7 steg istället för 4 steg. Vi har valt Mobergs 
(2006) 4-stegs modell för vi anser att han ger en välformulerad och övergripande förklaring 
till hur en revision genomförs. Alla författare som förklarar revisionsprocessen inkluderar i 
stort sett samma principer då modellernas huvudsakliga syfte är densamma. Vi har valt denna 
teori som den inledande då detta utgör grunden för var det dysfunktionella beteendet kan 
uppkomma. 
 
En revision genomförs för att granska företagets bokföring, årsredovisning samt 
företagsledningens förvaltning av företaget. Slutsatsen ska sedan sammanställas och 
presenteras i en revisionsberättelse. Enligt Moberg (2006, s. 110) kan revisionsprocessen 
delas in i fyra huvudområden som presenteras i figur 4 nedan. Processen kommer att 
beskrivas med hänvisningar utifrån svensk lagstiftning samt med rekommendationer ifrån 
revisionsstandarden International Standards of Audit (ISA). Vi kommer att referera ISA efter 
hur vi tolkar standarden. Vi kommer komplettera denna information med den tolkning 
Moberg (2006) har gjort av den svenska revisionsstandarden (RS) vilket är den gamla 
standarden, men vars innebörd även återfinns i ISA, då RS baseras på ISA (Moberg, 2006, s. 
109). International Federation of Accounting (IFAC) ansvarar för innehållet i ISA (Moberg, 
2006, s. 109). I ISA återfinns bland annat riktlinjer och rekommendationer om hur en revision 
ska utföras. Det återfinns även riktlinjer kring etik och rekommendationer gällande utbildning 
för yrkesgruppen. År 2004 ersattes FAR:s riktlinjer och rekommendationer till 
revisionsprocessen, av ISA (Moberg, 2006, s. 109). 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Revisionsprocessen 
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3.1.1 Planering 
 
Revisionsarbetet måste planeras noggrant för att revisionen ska hålla god kvalité (Moberg, 
2006, s. 111). I planeringssteget bör revisorn bestämma vad som ska granskas och hur 
noggrant det ska granskas. I ISA 300 återfinns grunderna för hur en revisionsplanering ska 
genomföras (FAR, 2012, s. 200). Vi argumenterar för att den kvalitetshotande handlingen, 
enbart granska mindre komplexa delar som framgår i figur 1 kan förekomma i detta steg. 
Revisorn planerar i detta steg vilka delar som ska granskas och med detta kan revisorn agera 
med ett kvalitetshotande beteende om denna väljer att enbart granska mindre komplexa delar. 
Vidare granskar inte en revisor hela bokföringen. Detta på grund av att kunden troligtvis inte 
är villig att betala den extra revisionskostnaden för att revisorn ska granska delar där risken 
för fel anses som minimal. Revisorn använder sig av en stickprovsmässig granskning baserat 
på väsentlighet och risk (Moberg, 2006, s. 111). I planeringsfasen nämner ISA 320 p. 6 vad 
som avses med väsentligt. ISA 320 p. 6 anser att revisorn ska bedöma, med hänsyn till 
storleken på felaktigheterna, vad som är väsentligt (FAR 2012, s. 280). Vidare framgår det i 
ISA 320 p. 2 att felaktigheterna ska anses som väsentlig om det kan tänkas påverka en enskild 
beslutsfattare som använder den finansiella rapporten som grund för sitt beslut (FAR, 2012, s. 
279). Med utgångspunkt i väsentlighet bedömer revisorn bokföringsposter och saldon samt 
om granskningen ska ske med analytiskt eller revisionsmässigt urval (Moberg, 2006, s. 111). 
Med detta ges möjligheten att välja vilka metoder som passar det specifika företaget för att 
minska revisionsrisken (Moberg, 2006, s. 111). Med revisionsrisken menas förenklat risken 
att revisorn ger ett oriktigt uttalande i revisionsyttrandet (Moberg, 2006, s. 111). Det vill säga 
att revisor yttrar att det inte finns väsentliga fel i årsredovisningen då det i själva verket 
existerar. 
 
En annan viktigt del av planeringsfasen är för revisorn att bestämma vilka revisionbevis som 
ska inhämtas (Moberg, 2006, s. 112). Revisorn erhåller i början på sitt arbete en 
årsredovisning som företagsledningen i det granskade företaget presenterar och ansvarar för. 
Det är upp till revisorn att ifrågasätta och godkänna posterna som presenteras. För att styrka 
sitt beslut samlar revisorn in relevanta bevis. Vid planering av vilka bevis som ska inhämtas 
är det viktigt att revisorn är säker på att revisionen kommer att ge tillräckligt med relevanta 
bevis som sedan kan ligga till grund för yttrandet (Moberg, 2006, s. 112).  

3.1.2 Genomförande 
 
Som tidigare nämnt i ABL (SFS 2013:737) 9:3 är ett av granskningsområdena företagets 
bokföring. Då årsredovisningen baseras på bokföringen är detta en central del av 
granskningen. För att säkerställa kvalitén i bokföringen kan revisionbevis samlas in genom till 
exempel: (1) inspektioner, (2) observationer, (3) förfrågan samt bekräftelse och (4) 
beräkningar (Moberg, 2006, s. 117). Vi anser att det kvalitetshotande beteendet, ytlig granska 
dokument ifrån klient och acceptera en klient vaga förklaringar som framgår i figur 1 kan 
förekomma i detta steg. Enligt Moberg (2006) kan revisionsbevis samlas in genom förfrågan 
och bekräftelser. Med detta menas att bevis kan samlas in genom att fråga företagsledningen 
om händelser som inträffat. Detta ger möjlighet för revisorn att agera med ett dysfunktionellt 
beteende genom att acceptera en förklaring som anses som vag eller att ytligt granska 
dokument som mottas från klienten. Nästa område som ska granskas enligt ABL (SFS 
2013:737) 9:3 är årsredovisningen. Granskningen av årsredovisningen syftar till att ge 
kunskap om företaget har fullgjort sin rapporteringsskyldighet, att de lämnade uppgifterna är 
rättvisande, utformningen är gjord i enlighet med gällande lagar och regler, samt att de 
finansiella rapporterna följer god redovisningssed (Moberg, 2006, s. 117). Några vanliga 
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metoder för att granska årsredovisningen är med hjälp av: (1) substansgranskning, (2) 
analytisk granskning och (3) granskning av interna kontroller (Moberg, 2006, s. 117). Det 
sista området i ABL (SFS 2013:737) 9:3 är en granskning över hur företagsledningen 
förvaltar företaget. Granskningen av förvaltningen nämns i FARs rekommendationer i 
revisionsfrågor (RevR) 209 p. 2-4 där det framgår att revisorn ska kunna bedömda åtgärder 
eller försummelser som kan leda till ersättningsskyldighet gentemot bolaget (FAR 2012, s. 
795-796). Detta innefattar även brister i fullgörandet av bokföringsskyldigheten samt andra 
bristande handlingar som är i strid med ABL (SFS 2013:737) eller annan tillämplig lag om 
årsredovisning och bolagsordning (Moberg, 2006, s. 119).  

3.1.3 Rapportering 
 
Då revisorn har samlat in tillräckligt med bevis återstår att sammanställa och bestämma 
innehållet i revisorsyttrandet. Enligt ABL (SFS 2013:737) 9:5 ska revisorn lämna en 
revisionsberättelse till bolagsstämman. I denna ska det enligt ABL (SFS 2013:737) 9:31 ingå 
ett särskilt uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
(ÅRL) (SFS 2013:436). I uttalandet ska det särskilt framgå om årsredovisningen ger en rättvis 
bild av företagets resultat och ställning samt om förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Finner revisorn brister i årsredovisningen som inte är i 
enlighet med lagen ska revisorn sända en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket enligt 
ABL (SFS 2013:737) 9:37. Revisorn ska även anmärka om det har funnits försummelser där 
ersättningsskyldighet ifrån ledningen kan uppstå (Moberg, 2006. s. 13). 

3.1.4 Dokumentation 
 
Enligt Revisorslagen (RL) (SFS 2013:735) § 24 ska revisorn samt revisionsbyrån 
dokumentera revisionsuppdragen. Ytterligare hänvisningar om hur dokumentation bland 
revisionsbyråer ska ske, ger RN i revisionsnämndens föreskrifter 20001:2. Revisorns 
skyldighet att dokumentera är till stor användning för tillsynsmyndigheten RN i sina 
kontroller av revisionsbyråer och hur revisionen genomförs (Moberg, 2006, s. 125). I RL 
(SFS 2013:735) p. 24 framgår det att dokumentationen ska innehålla information så att det går 
att fastställa revisorns opartiskhet och självständighet i efterhand. Vidare framgår det i andra 
stycket att dokumentationen ska vara färdig när utlåtandet ges. Enligt Moberg (2006, s. 126) 
har RN vid ett flertal tillfällen påtalat brister i dokumentationen bland revisorerna. Detta är 
något RN ser mycket allvarligt på (Moberg, 2006, s. 126).    
 
Vi argumenterar för att de kvalitetshotande handlingarna hoppa över steg i processen och inte 
helt följa det regler och riktlinjer som framgår i figur 1 kan förekomma i alla steg ovan då 
dessa handlingar anser vi är generella.  

3.2 Sambandet mellan stress och dysfunktionellt beteende 
 
Hur människan påverkas av stress har undersökts en längre tid. Almvärn och Fäldt (2003, s. 
6) menar att levande varelser har genom historien utsätts för hot och andra påfrestande 
situationer. Detta har enligt Almvärn och Fäldt (2003, s. 6) gett upphov till stress för att öka 
individens möjlighet till överlevnad. Ordet stress upplevs oftast som något negativt. Det finns 
även situationer då stress kan ha en positiv effekt på individen då stress ökar tankeverksamhet 
vilket leder till exempel snabbare beslutsfattande (Sörensen, 2012). En stark stress leder till 
andra konsekvenser. Almvärn och Fäldt (2003, s. 10) menar att individer som utsätts för stark 
stress får direkta följder för tankeverksamheten vilket leder till att individen lättare tar beslut 
som den i normalfallet inte skulle ta, tappar koncentrationsförmåga samt får svårt att fungera 
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ihop med andra på arbetsplatsen. Stark stress leder även till en förhöjd risk att dra förhastade 
slutsatser, under- eller överskatta problem som uppstår på arbetet och att individen förlorar sin 
självbild (Almvärn & Fäldt, 2003, s. 10). Vi argumenterar utifrån detta att högre nivåer av 
stress leder till en ökad risk för att en anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende.    
 
Vidare menar Haskins et al. (1990, s. 362) att vad som är stressande beror på individen. 
Haskins et al. (1990) undersökte i en studie vilka stressfaktorer som audit seniors upplevde 
som stressande. Audit seniors är revisorer med 2 till 5 års arbetslivserfarenhet. Haskins et al. 
(1990, s. 365-366) menar att denna grupp är mest utsatt för stress och var därför den 
huvudgrupp som undersöktes. Studien genomfördes i USA på 168 revisorer från olika Big 4 
byråer. Resultatet av de jobbrelaterade stressfaktorer som Haskins et al. (1990, s. 376) 
undersökte, visade att det som gav upphov till stark och medelhög stress hos audit seniors var: 
deadlines, för mycket arbete, uppgifter utanför ens kompetensområde, saker som stör 
privatlivet, samt orealistiska förväntningar.  
 
En av de stressfaktorer som har påvisats bidra till det dysfunktionella beteendet är tidspress. 
Detta har kunnat påvisas av (Suhayati, 2012, s. 1; Pierce & Sweeney, 2004, s. 415; Willett & 
Page, 1996, s. 112). Med tidspress menas både press ifrån tidsbudgetar samt deadlines. 
Skillnaden mellan tidsbudgetar och deadlines är att i tidsbudgetar tilldelas x-antal timmar för 
att färdigställa en revision. Detta gör det möjligt för revisorerna att jobba extratid utan att 
rapportera den extra nedlagda tiden i den sammanställda tidrapporten. När revisorer arbetar 
mot deadlines ska revisionen vara klar inom ett specifikt klockslag vilket inte gör det möjligt 
att dölja delar av tidsrapporteringen (Margheim et al., 2005, s. 24). Variabeln tidspress 
påpekades tidigt av både Rhode (1978, refererad i Alderman & Deitrick, 1982) samt av 
Alderman och Deitrick (1982) som en bidragande orsak till det dysfunktionella beteendet hos 
revisorer. Alderman och Deitrick (1982, s. 59) konstaterade att revisorerna troligtvis kommer 
vara i behov av mera tid för att genomföra revisionen än vad tidsbudgetarna tillåter. Kraven 
på tidsbudgetar och deadlines kan kopplas ihop med att tid är pengar och för att vara så 
konkurrenskraftig som möjligt krävs det att priset minskar vilket leder till mindre tid att 
genomföra revisionen. Detta kan i sin tur leda till att vissa kapar hörnen för att hinna 
färdigställa revisionen inom utsatt tid (Alderman & Deitrick 1982, s. 58-59). Hofstede (1968, 
refererad i Otley & Pierce, 1996, s. 34) menar däremot för att öka effektiviteten till det bästa 
tänkbara bör tidsbudgeten sättas med risk för tidspress, men ska fortfarande anses som nåbar. 
Detta för att maximera motivationen hos de arbetande. Ytterligare undersökningar mellan 
stressfaktorer och kvalitetshotande beteende har gjorts. Bland annat fann Anundsson och 
Nilsson (2013, s. 46) i deras studie att stressfaktorn oklara arbetsuppgifter ökar risken för att 
den anställda ska agera med ett dysfunktionellt beteende. 
 
Anledningen till att vi har valt att ta upp teorier om stress är på grund av att stressfaktorer har 
visats bidra till beteendet (Anundsson & Nilsson, 2013, s. 46; Suhayati, 2012, s. 1; Pierce & 
Sweeney, 2004, s. 415; Willett & Page, 1996, s. 112). Sambanden mellan stress och 
dysfunktionellt beteende har funnits i undersökningar gjorda i olika länder därför anses detta 
som en viktig del i förklaringen till uppkomsten av det dysfunktionella beteendet. Vi 
argumentera utifrån detta att revisionsbyråer som arbetar med att motverka stress har även 
mindre risk för att anställda agerar kvalitetshotande. 
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3.3 Motverka stress i organisationer 
 
Vi har valt att redogör för hur stress kan motverkas i organisationer då stress som tidigare 
nämnt har påvisats bidra till att anställda agerar med ett kvalitetshotande beteende. Vi har valt 
Noblet och LaMontagne (2006) strategier för att motverka stress i organisationer då vi anser 
att den ger övergripande råd för hur organisationer kan arbeta med att minska stressen hos de 
anställda på revisionsbyråerna. 
 
World Health Promotion (WHP) är ett samlingsnamn för hur arbetstagare, arbetsgivare och 
samhället anstränger sig för att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos de anställda 
(Luxembourg Declaration, 2007, s. 2). Noblet och LaMontagne (2006, s. 350) lyfter fram tre 
nivåer (1) Individnivå, (2) Relation: Anställd & organisation och (3) Fysisk & social miljö. 
Dessa nivåer illustreras i figur 5 nedan. Enligt Noblet och LaMontagne (2006, s. 350) kan 
dessa nivåer hjälpa WHP-utövare skapa strategier för att förhindra stress bland anställda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 - Strategier för att motverka stress i organisationer 
Den första nivån (1) individnivå avser att hjälpa individen att på egen hand kunna kontrollera 
stressiga situationer och syftar till att förbättra hur individen strukturerar och planerar sitt 
arbete. Detta kan ske genom till exempel hjälp med tidsplaneringar, målsättning eller 
utbildningar i avslappning (Noblet & LaMontagne, 2006, s. 350). Även Almvärn och Fäldt 
(2003, s. 23) ger rekommendationer för att hantera stress på denna nivå. De nämner motion 
som ett lämpligt sätt att minska stressen hos anställda. Vi argumenterar att revisionsbyråer 
som har utvecklade metoder för att förstärka individens möjlighet att kontrollera stressiga 
situationer bidrar till minskad stress hos den anställda vilket förebygger risken att den 
anställda ska agera med ett kvalitetshotande beteende. Enligt den andra nivån (2) Relationen: 
Anställda & organisationen kan en strategi vara att undersöka den anställdas delaktighet i 
beslutsfattandet och behov av rollförtydligande i den anställdes arbetsroll (Noblet & 
LaMontagne, 2006, s. 350). Almvärn & Fäldt (2003, s. 8) menar även att oklara 
arbetsuppgifter är en bidragande orsak till stress. Noblet och LaMontagne (2006, s. 350) 
menar vidare att det är på denna nivå viktigt att företagsledningen besitter kunskap om hur 
stress påverkar den anställdas hälsa. Vi argumenterar utifrån detta att revisionsbyråer där 
ledningen är medvetna om vad som stressar och hur detta påverkar den anställda är en 
förutsättning att finna relevanta metoder för att motverka stress i revisionsbyråer. Vi anser om 
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revisionsbyråer har utarbetade metoder mellan anställda och organisationen minskas risken 
för stress vilket kommer att bidra till ett motverkande till att anställda agerar med ett 
kvalitetshotande beteende.  Det sista området avser den (3) fysiska och sociala miljön som kan 
bidra till stress. Strategier för att motverka detta kan ske genom till exempel arbetsanpassning 
samt utvecklingsprogram. En viktig del på denna nivå är återigen att förbättra organisationens 
förmåga att finna de delar av arbetet som bidrar till stress. Därefter arbeta med alla delar av 
organisationen för att skapa tillvägagångssätt för att motverka stress (Noblet & LaMontagne, 
2006, s. 350). Vi argumenterar att det är viktigt att ledningen i revisionsbyråer är medvetna 
om vad som stressar de anställd och vilka konsekvenser stress får på organisationen. Detta är 
en viktig del för att motverka stress och minska risken för att anställda agerar med ett 
kvalitetshotande beteende.    

3.4 Etisk kultur i samband med dysfunktionellt beteende 
 
Nästa teori handlar om den etiska kulturen och hur den påverkar de anställda att agera med ett 
dysfunktionellt beteende. Till grund för vår teori kring den etiska kulturen har vi använt 
Svanberg och Öhmans (2013) studie. Vi fann den teori som aktuell då vår avsikt var att 
intervjua svenska revisionsbyråer och deras metoder för att förstärka den etiska kulturen i 
byrån. Det har gjorts andra studier som har påvisat en svagare koppling mellan den etiska 
kulturen och det dysfunktionella beteendet bland annat av Sweeney et al. (2010). Vi anser 
ändå att etisk kultur är aktuell då studien av Svanberg och Öhman (2013) är nyligen 
genomförd på svenska revisorer. 
 
Etik och moral är två begrepp vars innebörd ofta blandas ihop. Enligt NE (2014c) är moral ett 
mänskligt handlande och etiken utgör en teoretisk reflektion över handlanden. Med detta 
menas att etik är vad som anses som rätt och fel, moralen utgör det faktiska handlandet. När vi 
nedan benämner etisk kultur syftar vi till de arbetskulturer som finns inom revisionsbyråer 
gällande vad som är rätt och fel. I artiklarna nedan framkommer ord som oetiskt beteende och 
med detta avses ett felaktigt handlande. 
 
Den etiska kulturen i företag har av ett flertal forskare ansetts som en viktig faktor som bidrar 
till att en anställd agerar med ett oetiskt beteende (Ford & Richardson, 1994, s. 216; Fritzsche, 
1991, s. 850). I revisionsyrket har detta undersökts och det har påvisats att revisorns agerande 
påverkas av den etiska kulturen i revisionsbyrån (Douglas et al., 2001, s. 101; Ponemon, 
1992, s. 185; Sweeney et al., 2010, s. 543). Sweeney et al. (2010, s. 543) nämner bland annat 
att vissa revisorer anser att det indirekt kvalitetshotande beteendet, underrapportering av tid, 
kan ses som ett korrekt handlande ur ett etiskt perspektiv. Det mest oetiska handlandet ansågs 
vara om en revisor hoppar över steg i processen (Sweeney et al., 2010, s. 544). 
 
Svanberg och Öhman undersökte i deras studie ifrån 2013, hur den etiska kulturen i 
revisionsbyråer påverkar revisorerna att agera dysfunktionellt. Detta var en kvantitativ studie 
där de studerade både stora och små revisionsbyråer. Urvalet bestod av 1 200 revisorer som 
arbetade i Sverige. Av dessa svarade 368 revisorer, varav 332 svar var användbara (Svanberg 
& Öhman, 2013, s. 577). För att mäta den etiska kulturen använde Svanberg och Öhman 
(2013) sig av tre områden.  För att tydliggöra dessa områden har vi skapat figur 6 nedan. 
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Figur 6 - Karta över etisk kultur 

(1) Ledningens förhållningssätt 
Det första området innefattar ledningens förhållningssätt till att agera etisk. Detta har enligt 
Svanberg och Öhman (2013) framkommit i tidigare forskning vara betydelsefullt för hur 
anställda agerar (Brown et al., 2005, s. 129-130; Douglas et al., 2001 s. 105). Även Sweeney 
et al. (2010, s. 543) påvisar vikten av att ledningen agerar mot ett oetiskt handlande då 
ledningen har makten att avskräcka oetiska beteenden. Svanberg och Öhman (2013, s. 575) 
argumenterar för att ledningen upplevs som förebilder för anställda och ska föregå med gott 
exempel. Detta är viktigt då anställda tenderar att agerar på samma sätt som cheferna agerar 
vid olika situationer, vilket är i enlighet med the social learning theory (Bandura, 1977, 
refererad i Svanberg & Öhman 2013, s. 575). Vi argumenterar utifrån detta att ledningen 
utgör en viktig roll för att upprätthålla en stark etisk kultur i revisionsbyråer vilket skulle bidra 
till en förminskad risk för att anställda ska agera kvalitetshotande. Vi vill med detta undersöka 
hur ledningen i revisionsbyråer arbetar med att stärka den etiska kulturen och minska risken 
för att ett dysfunktionellt beteende begås av anställda 
 
(2) Straff 
I det andra området behandlas effekten av organisationer som straffar anställda som agerar 
oetiskt. Det har i tidigare studier av Kaptein (2008, s. 927) och Treviño et al. (1998, s. 473), 
visats att anställdas etiska beteende kan förstärkas av den etiska kulturen om straff utdelas till 
anställda som agerar oetiskt. Om företaget signalerar till sina anställda att oetiskt beteende 
straffas samtidigt som etiskt beteende belönas, kommer anställda att försöka agera mer etiskt 
korrekt (Kaptein, 1998, refererad i Svanberg & Öhman, s. 576). Vi vill med detta undersöka 
vilka straff revisionsbyråerna använder sig av om beteendet upptäcks och vilka belöningar 
revisionsbyråerna använder sig av för att signalera till de anställda vad som är ett korrekt 
etiskt handlande. Detta kommer att bidra till en stark etisk kultur vilket kommer att minska 
risken för att anställda agerar med ett dysfunktionellt beteende. 
    
(3) Diskussioner 
I det sista området som Svanberg och Öhman (2013, s. 576) tar upp, behandlas hur 
arbetsklimatet kan struktureras så att de anställda uppmärksammas om det etiska tänkandet. 
Detta öppnar upp för diskussioner bland de anställda om moraliskt handlande, vilket kommer 
leda till ett förbättrat etisk beteende bland de anställda (Kaptein, 2011, s. 858). Svanberg och 
Öhman (2013, s. 576) menar att under tidspress i företagsmiljöer där diskussioner om etiskt 
handlande sällan äger rum, tenderar vad som anses som etiskt att glömmas bort. Därför kan 
företagsmiljöer där diskussioner äger rum förbättra den etiska kulturen i företaget 
(Schnatterly, 2003 s. 605). Med detta vill vi undersöka hur revisionsbyråerna uppmärksammar 
etiskt tänkande och diskussionsmöjligheterna för de anställda kring olika etiska frågor.          

(3) Diskussioner 

Etisk kultur 

(1) Ledningens 
förhållningssätt (2) Straff 
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Svanberg och Öhmans (2013, s. 584) studie resulterade i att de tre behandlade områdena 
utgjorde en viktig del i om en revisor väljer att agera dysfunktionellt. Detta resultat skiljer sig 
ifrån tidigare studier av Sweeney et al. (2010) där, slutsatsen blev att en förbättrad etisk 
kultur, till viss del, skulle bidra till ett minskat beteendet. Svanberg och Öhman (2013, s. 584) 
påvisar de skillnaderna som finns mellan de olika studierna. Till exempel baserade Sweeney 
et al. (2010) studien på case-liknande frågor och Svanberg och Öhman baserades på 
verklighetsanknutna frågor. Svanberg och Öhman (2013, s. 584) argumenterar vidare att en 
förbättrad etisk kultur i företaget minskar risken för ett kvalitetshotande beteende. 

3.5 Kontroller av revisionskvalitén 
 
Vi anser att byråerna bör ha utvecklade kontroller för att kunna upptäcka det dysfunktionella 
beteendet och att detta är en del för att motverka att beteendet återkommer. Nedan presenterar 
vi de kontroller som revisionsbyråer använder sig av för att säkerställa kvalitén på de 
revisioner som har genomförts. 

3.5.1 Externa kontroller 
 
I Sverige kontrolleras revisionskvalitén av ett antal myndigheter och intressenter. 
Huvudansvaret har den statliga myndigheten RN som förutom att kontrollera 
revisionskvalitén i revisionsbyråer, prövar anmälningar mot godkända eller auktoriserade 
revisorer (Revisorsnämnden, 2014b). Dessa anmälningar kommer oftast ifrån klienter, 
konkursförvaltare eller annan myndighet. RN kan även öppna granskningsärenden på grund 
av företagsskandaler som framkommer i pressen om RN anser att revisorn har åsidosatt sina 
skyldigheter (Revisorsnämnden, 2014b). RN har ett samarbetsavtal med 
branschorganisationen FAR som består av cirka 6500 medlemmar. Deras medlemmar är 
godkända och auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, 
rådgivare och andra specialister (FAR, 2013). FAR utför kvalitetskontroller av de egna 
medlemmarna. Utifrån det samarbetsavtalet som finns mellan de två parterna, rapporterar 
FAR till RN de revisionsbyråer där allvarliga brister har upptäckts (Revisorsnämnden, 2014c). 
  
Enligt Revisorslagen (RL) (SFS 2013:735) § 27 a ska byråns revisionskvalité kontrolleras av 
en oberoende kvalitetskontrollant minst en gång, vart sjätte år. RN ansvarar för att detta sker. 
De åtgärder som RN kan verkställa om fel begås av revisorer, är olika typer av disciplinära 
åtgärder. Den första disciplinära åtgärden är meddelande om erinran, vilket är mer en 
informell disciplin åtgärd. En erinran innebär att RN påpekar att revisorn inte följt god 
revisionssed eller god revisorsed. Den andra typen av åtgärd RN kan utdela är en varning som 
delas ut i allvarligare fall av åsidosättande. Om det allvarliga beteende upprepas kan RN 
upphäva godkännandet eller auktorisationen (Revisorsnämnden 2014d; Revisorsnämnden 
2014e). Dessa disciplinåtgärder som RN vidtar är lagstadgat i RL (SFS 2001:883) § 32-35. 

3.5.2 Interna kontrollsystem enligt International Standard On Quality Control 
 
Krav på kvalitetskontroller för revisionsbyråer återfinns i International Standard on Quality 
Control (ISQC 1) och tillämpas från och med den 15 december 2009. I ISQC 1, p. 1 framgår 
det att standarden behandlar revisionsbyråernas ansvar för kvalitetskontrollsystem vad gäller 
revision och granskning av finansiella rapporter (FAR, 2012, s. 53). Det framgår i ISQC 1, p. 
4 att det gäller för alla företag med yrkesutövande revisorer/redovisningskonsulter (FAR, 
2012, s. 54). Det framgår i samma punkt, att i de enskilda revisionsföretagen kan karaktären 
och omfattningen av de riktlinjer och rutiner som företagen tar fram för att följa ISQC 1 skilja 
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sig åt. Detta beror exempelvis på företagets storlek, verksamhetskaraktär samt om det ingår i 
ett nätverk.  
 
I ISQC 1, p. 16 framkommer vilka delar som ska ingå i kvalitetskontrollsystemet (FAR, 2012, 
s. 56). Dessa är: 1) Ledningsansvar för kvalité inom revisionsbyrån 2) Relevanta yrkesetiska 
krav 3) Acceptera och behålla kundrelationer 4) Personal 5) Hur uppdrag utförs och 6) 
Övervakning. Riktlinjer och rutiner för dessa områden ska dokumenteras och förmedlas ut till 
personalen (FAR, 2012, s. 57, ISQC 1, p. 17). Vi kommer nedan att presentera delarna i 
kvalitetskontrollsystemet som vi anser är relevanta för att upptäcka och motverka ett 
dysfunktionellt beteende bland de anställda i revisionsbyråerna. Dessa innefattar de fem 
tidigare nämnda delarna, 1), 2), 4), 5) och 6). Vi anser att 3) acceptera och behålla 
kundrelationer inte är relevant då denna till exempel behandlar riskbedömningen av nya 
kunder, vilket vi anser inte är en del i motverkandet av det dysfunktionella beteendet.  
 
1) Ledningsansvar för kvalité. I ISQC 1, p. 18 tas det upp att revisionsbyråer ska skapa rutiner 
och riktlinjer som ska främja företagskulturen där kvalité utgör grunden när uppdrag utförs 
(FAR, 2012, s. 57). I riktlinjerna ska det även ingå att den verkställande direktören eller 
revisionsbyråns styrelse har det yttersta ansvaret för att en god kvalité kan säkerställas.  
 
2) Relevanta yrkesetiska krav. Denna del behandlar att revisionsbyrån ska upprätta riktlinjer 
och rutiner för att säkerställa att de anställda följer de utsatta yrkesetiska kraven (FAR, 2012, 
s. 57, ISQC 1 p. 20). Vidare utvecklas detta i ISQC 1, A7 där det nämns att IFAC-koden 
lägger grunderna för god yrkessed (FAR, 2012, s. 64). Här ingår hederlighet, objektivitet, 
professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt och professionellt 
uppträdande. I ISQC 1, p. A9 ges förslag på hur dessa förstärks, detta kan ske genom 
revisionsföretagens ledning, övervakning, utbildning och rutiner för hur hantering av 
överträdelser sker (FAR, 2012, s. 65). 
 
4) Personal. I ISQC 1 p. 29 framgår det att revisionsbyråerna ska sätta upp riktlinjer och 
rutiner som berör personalfrågor (FAR, 2012, s. 59). De delar som nämns i standarden är att 
det ska finnas tillräckligt med personal, samt att denna personal besitter kompetens, förmåga 
och ett engagemang avseende yrkesetiska principer. Kompetens och förmåga krävs av 
personalen för att de ska kunna utföra uppdraget enligt gällande standarder, lagar och 
författningar, samt att de ska kunna lämna en korrekt rapport med hänsyn tagen till 
omständigheterna. I förmåga innefattas tiden för att utföra uppdraget samt kompetens (FAR, 
2012, s. 68, ISQC 1, p. A29). I ISQC 1, p. A30 framgår det att kompetensen hos personalen 
kan utvecklas genom bland annat yrkesutbildning, kontinuerlig vidareutbildning, samt 
handledning från mer erfaren personal (FAR, 2012, s. 68). 
 
5) Hur uppdrag utförs. Syftar till att revisionsföretaget måste strukturera riktlinjer och rutiner 
för de uppdrag som utförs (FAR, 2012, s. 59, ISQC 1, p. 32). I standarden framgår det att ett 
uppdrag ska utföras med rimlig säkerhet enligt de standarder som behandlar yrkesutövning 
samt tillämpliga lagar och andra författningar. Vidare framgår det i standarden att de rapporter 
som den ansvarige revisorn lämnar ska vara korrekta med hänsyn tagen till rådande 
omständigheter (FAR, 2012, s. 59). Revisionsbyråerna ska enligt ISQC 1, p. 32 därmed sätta 
upp rutiner och riktlinjer som innefattar följande; a) relevanta förhållanden för att säkerställa 
att revisionen utförs med hög kvalitet, b) ansvar för kontroller, c) ansvar för uppföljning och 
utvärdering av utfört arbete (FAR, 2012, s. 59). Vidare framgår det i ISQC 1 p. 33 att den 
genomgång som ska ske med mindre erfarna teammedlemmars utförda arbete ska ske av mer 
erfarna teammedlemmar (FAR, 2012, s. 59). 
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6) Övervakning. Enligt ISQC 1, p. 48 ska denna del innehålla riktlinjer för en 
övervakningsprocess. Detta för att säkerställa att kvalitetskontrollsystem byrån har är relevant 
och fungerar (FAR, 2012, s. 61). Denna övervakningsprocess ska innefatta återkommande 
kontroller av minst ett uppdrag per ansvarig revisor. Det framgår även i standarden att den 
som utför kontrollen inte får granska sitt eget arbete.     

3.5.3 Dysfunktionellt beteende i samband med kontrollsystem 
 
Vi har valt att använda oss av den enda publicerade artikel vi har funnit som behandlar 
kontrollsystem och dysfunktionellt beteende för att komplettera informationen kring 
kontrollsystem. Pierce och Sweeney (2005) undersökte i deras studie hur revisionsbyråer 
strukturerar sina kontrollsystem. För att undersöka detta genomförde Pierce och Sweeney 
(2005) en intervju med 12 stycken partners ifrån 3 av de största revisionsbyråerna på Irland. 
Intervjuerna ägde rum under 2002 på revisionsbyråerna kontor (Pierce & Sweeney, 2005, s. 
344). Detta var innan ett flertal förändringar inom revisionsbranschen hade ägt rum, bland 
annat innan ISQC 1 standarden existerade. Slutsatsen som kunde göras var att 
revisionsbyråernas kontrollsystem till stor del baserades på en metod som kallas clan control 
(Pierce & Sweeney, 2005, s. 362-366). Denna metod menade partnerns var ett effektivt sätt att 
upptäcka samt motverka det dysfunktionella beteendet bland sina anställda (Pierce & 
Sweeney, 2005, s. 366). Vi anser att delar av denna clan control är aktuell även i dagens 
revisionsbyråer.  
 
Ouchi (1979) var den första att konstruera begreppet clan control. Ouchi (1979) lyfter fram 3 
metoder som kan användas för att strukturera kontroller i en organisation. Dessa 3 metoderna 
benämns med market, bureaucracies och clans (Ouchi, 1979, s. 833). Förenklat använder 
market-metoder precisa mätningar för att sedan belöna individuellt beroende på den anställdas 
prestationer och bureaucracies-metoder använder både utvärderingar samt ett socialt-
accepterande av gemensamma mål. Clans förlitar sig på en socialiseringsprocess som 
effektiviserar riktlinjerna till de anställda att jobba mot samma mål (Ouchi, 1979, s. 833). 
Ouchi (1979, s. 840) nämner att organisationer oftast blandar mellan dessa metoder för att 
finna det optimala kontrollsystemet. 
 
I organisationer som revisionsbyråer där strukturer och arbetsprocesser är komplexa, 
argumenterar Ouchi (1979, s. 836-837) att istället för att använda bureaucracies-metoder som 
baseras på den slutliga mätbara produkten, bör de använda sig av mer sociala clan control- 
metoder för att kontrollera de anställda. Detta innebär bland annat att organisationen anställer 
hängivna personer som delar samma åsikter och mål som företaget. Kan de nyanställda 
utbildas till att förstå de riktlinjer företaget har, kommer behovet av kontroller av de 
nyanställda att minska (Ouchi, 1979, s. 837). Ouchi (1979, s. 837) menar att när 
företagsledningen vet att den anställa hängivet arbetar med att göra vad som är rätt, minskas 
behovet av kontroller.   
    
Sweeny och Pierce (2005, s. 361-366) fann att markets, bureaucracies och clan-metoder 
användes i de undersökta byråerna. Utifrån Pierce och Sweeneys (2005, s. 361) tolkning av 
market-metoder identifierade de att marknaden styr efterfrågan på: revisionstjänster, 
konkurrensen, regelverk och prissättningen av tjänster (Pierce & Sweeney, 2005, s. 361). För 
att kontrollera kostnaderna användes bland annat tidsredovisningar och tidsbudgetar som 
senare jämförs mellan varandra (Pierce & Sweeney, 2005, s. 361). Som bureaucracies-
metoder påvisar Pierce och Sweeney (2005, s. 361) att tillvägagångssättet har förändras till att 
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bli mer av en interaktiv kontroll. Med detta menas att det är vanligare att kontroller sköts 
genom att intervjua den anställda med frågor kring vad som gjorts (Pierce & Sweeney, 2005, 
s. 362).        
 
Pierce och Sweeney (2005, s. 363-366) identifierade 4 områden som kan hänföras till Clan 
control. Dessa benämns med: image management, informal communication, selection and 
training processes och intuition of audit partner 
 
Image management 
Med image management vill revisionsbyråerna spegla en så positiv bild som möjligt, detta 
gäller båda till interna och externa intressenter (Pierce & Sweeney, 2005, s. 363). Image 
management är en viktig del i clan control då revisionsbyråerna avser att kontrollera imagen i 
så stor utsträckning som möjligt (Pierce & Sweeney, 2005, s. 363). För revisionsbyråer är det 
viktigt att kunna påvisa att ett formellt kontrollsystem används istället för att kontroller 
baseras på intuition och magkänsla (Power, 2003, s. 386). Pierce och Sweeney (2005, s. 363) 
fann brister i hur revisionsbyråer diskuterar förekomsten av dysfunktionellt beteende och 
partners inställningen till hur allvarligt beteendet var. Detta påverkar revisionsbyråernas 
image management både på en intern och extern nivå. 
 
Informal communication 
Pierce och Sweeney (2005, s. 363) fann att de undersökta revisionsbyråernas ledning använde 
informella kommunikationskanaler mellan partners och ledning för att utbyta information 
mellan parterna. I dessa informationsutbyten ingick bland annat vilka anställda som var i 
behov av ytterligare bevakning (Pierce & Sweeney, 2005, s. 363). Partnerna ansåg att risken 
för att felaktig information eller orättvisa bedömningar skulle kommuniceras i dessa 
kommunikationskanaler, var minimala (Pierce & Sweeney, 2005, s. 363-364). Pierce och 
Sweeney (2004, s. 435) menar vidare att dessa bedömningar är subjektiva och baseras på, till 
stor del, hur mycket engagemang som den anställda lägger ner på arbetet. Detta är något som 
ligger till grund för utvärderingen av anställda. Pierce och Sweeney (2005, s. 364) fann även 
bevis på att revisionsbyråer använder sig av informella signaler till sina anställda. Detta 
skedde genom att revisorer som presterade bra, belönades med bättre uppdrag där det var 
lättare att lära sig av partners och chefer. Lägre presterade revisorer tilldelades mindre klienter 
och i vissa fall då revisionsuppdraget bestod av överkapacitet med personal, inte tilldelas 
någon revision alls. 
 
Selection and training processes 
Denna del behandlar rekrytering och träning av personal inom revisionsbyråerna. Ouchi 
(1979, s. 840) argumenterar att det finns två typer av alternativ som är relaterade till denna 
kontroll. Det första alternativet innefattar att försöka hitta rätt personen till rätt plats och med 
detta fylla behovet. Det andra alternativet är att revisionsbyråerna anställer en person som, 
genom utbildningar, instruktioner, övervakning och utvärderingar, kommer att fylla behovet. 
Ouchi (1979, s. 840) menar att valet av metod beror på kostnaderna för respektive 
organisation. Pierce och Sweeney (2005, s. 365) ansåg att en del av utbildningen på 
revisionsbyråer sker genom informell kommunikation och träning. Denna typ av träning 
benämns ofta som “in corridor training”, där revisionsbyråer försöker lära ut arbetsattityderna 
på ett annat sätt än vad som hade varit möjligt vid formella utbildningar. Pierce och Sweeney 
(2005, s. 365) menar även att teamarbetet fungerar som en typ av kontroll av en individs 
beteende. Dock fann de i sin studie att få partners hade varit med om att upptäckta ett 
kvalitetshotande beteende. Avsaknaden av formella regler gällande sanktioner om det skulle 
upptäckas, visar på att risken att bli upptäckt kan anses som liten. 
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Pierce och Sweeney (2005, s. 365) ansåg att den största kontrollen av kvalitetshotande 
beteenden sker på individnivå där integritet och professionalism är en viktig faktor. De menar 
att revisorerna värnar i hög grad om sina egna professionella värderingar och deras framtid 
inom branschen, detta i sig är en stor del i motverkandet av ett kvalitetshotande beteende. I 
och med detta är det en viktig del i rekryteringen av ny personal att personen har integritet och 
agerar professionellt. 
 
Intuition of audit partners 
Intuition utgör en viktig del av revisionsyrket och lyftes upp bland parterna som en viktig del i 
clan control (Pierce & Sweeney, 2005, s. 365). Parterna belyser vikten av erfarenhet och 
magkänsla vid kontroller av anställda. Detta utgörs inte av någon slump utan baseras på en 
form av sjätte sinne som partnerna besitter (Pierce & Sweeney, 2005, s. 365). Med detta vet 
partnerna vilka intervjufrågor som ska ställas till de anställda. Vidare ansåg partnerna att 
förtroenderelationen skulle skadas om partnern påpekade till en enskild anställd att hoppa 
över steg i processen inte var en accepterad handling (Pierce & Sweeney, 2005, s. 365-
366).      

3.6 Straff  
 
Vi anser att straff och disciplinära åtgärder kan kopplas ihop med förstärkningsteorin. Daft 
och Lane (2008, s. 234) förklarar denna teori som förhållandet mellan ett visst beteende och 
konsekvenserna eller belöningen som delas ut i samband med detta beteende. Syftet med 
påföljderna är därmed att förändra beteendet hos individen till ett önskvärt beteende. Precis på 
samma sätt som en varning delas ut för att förebygga att ett oönskat beteende upprepas. Daft 
och Lane (2008, s. 234) menar att det underliggande antagandet för att förstärkningsteorin 
fungerar är att det beteende som är önskvärt förstärks och därmed kommer att upprepas fler 
gånger. Ett icke önskvärt beteende ska inte förstärkas utan motverkas genom till exempel att 
straff utdelas, vilket kommer att leda till att beteendet inte upprepas. Utifrån detta har 
förstärkning definierats som: handlingar som medför att ett visst agerande förebyggs eller 
upprepas (Daft & Lane, 2008, s. 234). Teorin delar in förstärkningarna i fyra olika kategorier: 
(1) positiv förstärkning, (2) negativ förstärkning, (3) bestraffning och (4) utrotning (Daft & 
Lane, 2008, s. 234). För att förtydliga förhållandet mellan dessa och de förstärkningar som 
görs har vi gjort en tolkning av Huitt och Hummels (1997) modell som framgår i figur 7 
nedan. 
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Figur 7 - An introduction to operant (instrumental) conditioning (Huitt & Hummel, 1997). 
 
Den första kategorin är, (1) positiv förstärkning. Detta innebär att ledningen förstärker det 
positiva beteendet med till exempel feedback eller ekonomiska ersättningar (Daft & Lane, 
2008, s. 234). Ytterligare exempel på positiv förstärkning ger McLeod (2007) då han menar 
att om en anställd genomför en arbetsuppgift korrekt och belönas med något som denne finner 
givande, det vill säga att beteendet förstärks, kommer detta ge den anställde incitament att 
upprepa beteendet. Vidare menar Garone (2001, s. 79-80) att positiv förstärkning som utgörs 
av positiv feedback är lika effektivt som en ekonomisk ersättning. Vi argumenterar med stöd 
från det som nämnts ovan att revisionsbyråer som förstärker ett enligt dem positivet beteende 
minskar risken för att anställda agerar med ett kvalitetshotande beteende då den anställda vet 
vad som krävs för att motta positiv feedback. Den andra kategorin av förstärkning är, (2) 
negativ förstärkning, även kallad för undvikande inlärning. Detta innebär att personer lär sig 
rätt sätt att bete sig för att undvika obehagliga situationer. Ett exempel är att cheferna slutar 
med att tillrättavisa den anställde så fort de uppfyller ett önskvärt beteende (Daft & Lane, 
2008, s. 234).  Ett ytterligare exempel ger McLeod (2007) då han beskriver negativ 
förstärkning som att istället för att den anställde mottar något den finner givande tas detta 
ifrån den anställde. Vi anser att revisionsbyråer kan använda sig av negativ förstärkning som 
en form av åtgärd för att motverka att en anställd agerar kvalitetshotande. Detta kan ske 
genom att tillrättavisa den anställda som har agerat kvalitetshotande till dess att det 
kvalitetshotande beteendet upphör och med detta upphör tillrättavisandet. Den tredje 
kategorin som Daft och Lane (2008, s. 235) nämner är (3) bestraffning. Bestraffning används 
alltid i samband med ett oönskat beteende hos en anställd. Bestraffning kan ske genom till 
exempel att en chef ger negativ kritik eller någon hårdare form av bestraffning till en anställd 
då denna har agerat inkorrekt. Bestraffning i organisationer är kontroversiellt och har ofta 
kritiserats då de anställda inte får veta vilket beteende som är korrekt (Daft & Lane, 2008, s. 
235). Vi anser att revisionsbyråer kan använda sig av bestraffning om beteendet upptäcks och 
är med detta ett sätt att motverka att den anställda agerar med ett kvalitétshotande beteendet. 
McLeod (2007) menar att skillnaden mellan bestraffning och negativ förstärkning kan i bland 
vara svår att avgöra.  Den fjärde och sista kategorin som Daft och Lane (2008, s. 235) nämner 
är (4) utrotning, av ett oönskat beteende. Utrotning innebär att cheferna slutar med den 
positiva förstärkningen som tidigare ägt rum om den anställde beter sig oönskat. Ytterligare 
exempel på utrotning ger McLeod (2007) som menar att löneavdrag är ett sätt att minska 
incitamentet att upprepa beteendet i framtiden. Vi argumenterar att revisionsbyråer som 
använder utrotning kan minska risken för att anställda agerar kvalitetshotande.   

3.7 Sammanfattande teorikoppling 
 
För att förtydliga diskussionen kring teorivalen och sambandet mellan teorierna och det 
dysfunktionella beteendet, har vi skapat en figur som ska bidrar till att förstå hur 
revisionsbyråer arbetar med att motverka det dysfunktionella beteendet bland sina anställda. 
Sambandet kommer att presenteras utifrån figur 8 nedan. I ett flertal studier har det påvisats 
ett samband mellan stress och uppkomsten av ett dysfunktionellt beteende hos de anställda. 
Hur revisionsbyråer försöker minska förekomsten av stress tror vi kan förklaras med hjälp av 
teorin som behandlar strategier för att motverka stress vilket framgår i ruta (1) i figur 8 nedan. 
Det har även argumenterats för att en stark etisk kultur minskar risken för att anställda deltar i 
ett dysfunktionellt beteende. Vi vill med detta förstå hur revisionsbyråerna arbetar med den 
etiska kulturen. Vidare anser det dysfunktionella beteendet begås av anställda i 
revisionsprocessen, ruta (2) i figur 8 nedan. Därefter tror vi att kontrollerna är en viktig del för 
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att motverka beteendet då det är genom kontroller som beteendet upptäcks. Hur genomförs 
kontrollerna och i vilken av kontrollerna upptäcks det dysfunktionella beteendet? Detta 
framgår i ruta (3) i figur 8 nedan. Vi hoppas kunna relatera detta till olika former av 
kontroller, dels genom interna kontroller, externa kontroller eller clan control. Om det visar 
sig att beteendet förekommer vill vi undersöka med hjälp av förstärkningsteorin de åtgärder 
revisionsbyråerna har för att motverka beteendet. Detta genom olika typer av straff eller 
förstärkningar, se ruta (4) i figur 8 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 - Sammanfattande teorikoppling 
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4 Praktisk metod 
 
I detta kapitel kommer vi att djupare presentera den undersökningsmetod vi har valt att 
använda. Vi kommer även att presentera intervjuform, skapandet av intervjuguiden, hur vi 
genomförde intervjuerna, samt upplägget av empirin och analysen som kommer att 
presenteras i de kommande kapitlen.   
___________________________________________________________________________ 

4.1 Metodologi 
 
Vi har valt en kvalitativ metod där ord enligt Byman och Bell (2013, s. 419) är viktigare än 
siffror. En kvalitativ metod rekommenderas att användas då det krävs en viss flexibilitet. 
Många menar även att syftet med den kvalitativa forskningen är att respondenten förmedlar 
sin verklighet och därmed ska forskaren inte bygga upp en bild av verkligenheten innan den 
studerats (Bryman & Bell, 2013, s. 414). Den kvalitativa metoden har en möjlighet att 
förmedla en större detaljrikedom och en djupare undersökning av ämnet vilket kan ge 
information som inte enkäterna i en kvantitativ studie hade kunnat ge (Bryman & Bell, 2013, 
s. 419). Vi vill bygga en förståelse kring ämnet och inte presentera det i siffror då ämnet är 
komplext och kräver närmare beskrivning av hur revisionsbyråer försöker motverka det 
dysfunktionella beteendet bland sina anställd. 

4.1.1 Intervjuform 
 
I enlighet med den kvalitativa forskningen har vi valt att använda oss av intervjuer. Dessa 
intervjuer var semistrukturerade vilket är en fördel då vi inte styr hur respondenterna ger sin 
syn på världen (Bryman & Bell, 2013, s. 414-415, 473). Vid semistrukturerade intervjuer 
används en intervjuguide som består av strukturerade frågor som är förberedda innan 
intervjun. Sedan har forskaren möjlighet att ställa frågor vid intervjutillfället som inte har 
förberetts innan. Dessa ostrukturerade frågor tillsammans med de strukturerade, utgör en 
semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 414-415, 473). Då vi genomförde 
intervjuerna användes både strukturerade frågorna och ett antal ostrukturerade frågor för att få 
mera uttömmande svar från respondenterna.  
 
Anledningen till att vi valde semistrukturerade över strukturerade intervjuer var därför att i de 
semistrukturerade intervjuerna ges tyngd åt personernas egna synsätt och uppfattningar. 
Intresset är därmed riktat mot respondenterna och deras ståndpunkter. Detta skiljer sig ifrån 
strukturerade intervjuer som mer speglar forskarens intressen (Bryman & Bell, 2013, s. 474). 
Ännu en fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjun kan ta sidospår vilket kan 
generera viktigt information, samtidigt som detta anses som en störning i en strukturerad 
intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 474). I en strukturerad intervju är det viktigt att inte frångå 
intervjuschemat för att säkerställa reliabiliteten och validiteten. Detta är inte ett problem i 
semistrukturerade intervjuer då avvikelser kan ske utan att det minskar värdet av insamlad 
data (Bryman & Bell, 2013, s. 474). 
 
Vi anser att en fördel med semistrukturerade intervjuer, vilket även Bryman och Bell (2013, s. 
275) nämner är att forskaren kan skapa specifika teman som önskas beröras och en 
intervjuguide kan användas för att säkerställa detta. Respondenten har fortfarande samma 
frihet vid utformningen av svaren. Det bör nämnas att intervjuguiden inte behöver följas utan 
frågorna kan ställas i en annan ordning om det är så att respondenten redan besvarat en viss 
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fråga eller det förefaller sig mera lämpligt att ställa en annan fråga utifrån respondentens svar. 
Vidare anser vi att semistrukturerade intervjuer är bättre lämpad än ostrukturerade intervjuer 
därför att vi har ett klart syfte med studien och anser därmed att vi behövde en viss kontroll 
över intervjun. Med en ostrukturerad intervju hävdar vi att behovet av mer än en intervju med 
varje respondent är större och att svaren behöver inte vara lika specifika som i vårt fall. Vi 
anser att en strukturerad intervju inte passar studien i och med att den kräver flexibilitet samt 
att vi kommer att behöva uttömmande svar ifrån respondenterna. Därför valde vi 
semistrukturerade intervjuer då denna typ av intervjuer uppfyller de krav och förhoppningar 
vi har på intervjuerna, vilket även Bryman och Bell (2013, s. 477) styrker då de menar att 
forskare med ett tydligt fokus väljer denna typ av intervju. 

4.1.2 Förebygga kritik mot kvalitativa metoder 
 
Det har getts kritik mot den kvalitativa metoden som studieform (Trost, 2005, s. 8). Vi har 
därför valt att nämna en av dem och gå djupare in på hur vi har tänkt lindra dess inverkan på 
studien från den annars återkommande kritiken. 
 
Kvalitativa metoder har kritiserats för bristande transparens (Bryman & Bell, 2013, s. 417-
418). Vi kommer att spela in intervjuerna och sedan skriva ner dessa ordagrant för att öka 
transparensen. Detta är även någonting som Ejvegård (2003, s. 50) och Trost (2005, s. 53) 
rekommenderar då detta kommer att ge forskaren möjlighet att i lugnt och ro gå igenom 
materialet och välja ut de svar som anses lämpliga för studiens syfte. Trost (2005, s. 53) 
menar även att det ger en möjlighet att repetera materialet och lyssna på tonfall och ordval. 
Vidare nämner Ejvegård (2003, s. 50) att det är viktigt att begära tillstånd att spela in 
respondentens svar då vissa respondenter kanske inte vill bli inspelade, vilket i sådana fall är 
viktigt att respektera. Vidare nämner Ejvegård (2003, s. 50) att vissa respondenter kan bli 
hämmade i sitt svarande då de vet om att konversationen spelas in och materialet kan 
repeteras. Detta är viktigt att ha i åtanke. Vi anser att dessa faktorer är viktiga att beakta vid 
genomförandet av intervjuerna då studiens ämne kan anses som känsligt att prata om för 
respondenterna. Alla respondenter har givit oss tillstånd att spela in intervjuerna. 

4.2 Frågornas konstruktion 
 
För att underlätta genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna har vi valt att utforma 
en intervjuguide som stöd vid intervjutillfället för att kontrollera att alla frågor vi ämnar täcka 
inte glöms bort. Intervjuguide menar Bryman och Bell (2013, s. 482) är mindre specifik i sin 
karaktär i jämförelse med ett intervjuschema och anses vara vanlig vid semistrukturerade 
intervjuer. Ytterligare en fördel som Bryman och Bell (2013, s. 482) nämner med en 
intervjuguide är att det finns möjlighet att lämna över denna till respondenten vilket kan öka 
tillförlitligheten till undersökningen. 
 
Frågorna i intervjuguiden är uppdelade i bakgrundsfrågor och huvudfrågor. Trost (2005, s. 70) 
rekommenderar att de frågor som forskaren börjar med inte ska vara för allmänna utan det är 
bättre att använda mer specifika och jordnära frågor. För allmänna frågor menar Trost (2005, 
s. 70) kan skapa förvirring då respondenten kanske inte har samma uppfattning som 
intervjuaren. Vidare menar Trost (2005, s. 70) att intervjuaren måste vara uppmärksam på om 
respondenten verkligen svarar på frågan eller om de har gjort en annan tolkning och därmed 
inte besvarat frågan. Detta är bra att kunna rätta till på plats då de senare kommer att 
upptäckas vid analysen av det empiriska materialet. 
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Huvudfrågorna som är presenterade är kopplade till olika teman. Trost (2005, s. 75-76) anser 
att frågorna ska vara enkla och raka. Vidare menar Trost (2005, s. 76) att det är viktigt att 
ställa direkta frågor och att detta är extra viktigt att ha i åtanke om ämnet är av känslig 
karaktär. Med direkta frågor menar Trost (2005, s. 76) att frågorna bör undvika omskrivningar 
av olika ord, eller använda för svåra ord då innebörden av frågan kan gå förlorad. Trost (2005, 
s. 76) nämner även vikten av att frågorna ställs en och en, så att det inte är två frågor i samma 
fråga. Vi har utifrån dessa rekommendationer försökt formulera frågorna efter vår förmåga. 
Vi har försökt att vara enkla och specifika. För att undvika dubbla frågor har vi dela upp 
frågorna i en huvudfråga och därefter en följdfråga om det kan komma att behövas. Allt detta 
för att maximera nyttan med intervjuerna. 

4.2.1 Förändringar av intervjuguiden  
 
Efter de två första genomförda intervjuerna diskuterade författarna om respondenten svarat på 
frågan i samma termer som vi avsåg att de skulle göra eller om respondenten tolkat frågorna 
annorlunda i jämförelse med vår avsikt. Detta har lett till att frågorna har utvecklats i takt med 
de två första intervjuerna. Efter den första intervjun ändrade vi ordet dysfunktionellt till 
kvalitetshotande då respondenten ansåg att ordet dysfunktionellt beteende låter “hårt”. Vi tog 
till oss av kritiken och bytte därför ut begreppet till kvalitetshotande beteende. Efter den andra 
intervjun upplevde vi att respondent X1 och X2 besvarat en del frågor ifrån olika perspektiv. 
Vi valde därför att dela upp och strukturera om dessa frågor för att underlätta arbetet med 
empirin samt analysen vid senare tillfälle. De frågor som vi fann inte gav relevanta svar 
plockades bort ifrån intervjuguiden. Efter de två första intervjuerna ändrades även en del ord i 
intervjuguiden, till exempel byttes strategier ut till metoder då respondenterna upplevde 
strategier väldigt ordagrant och vi kände att de blev hämmade i sina svar. Detta förändrades 
då ordet byttes ut. Den slutliga intervjuguiden presenteras nedan i tabell 4. 
 
  Bakgrundsfrågor 

1 Hur många år har ni jobbat som revisor? 
2 Hur många år har ni jobbat inom byrån? 
3 Hur länge har ni varit partner/kvalitetsansvarig i byrån? 
4 Kan ni beskriva er arbetsroll? 

5 Har ni hört talas om det dysfunktionella beteendet tidigare eller var det första gången ni 
hörde om beteendet i vår bakgrundsinformation som skickats till er? 

6 Var resultatet av de tidigare studier något som ni förväntat er? 

7 Vilken/vilka faktorer tror ni bidrar till att anställda agerar med ett dysfunktionellt 
beteende? 

8 Har ni några tidigare erfarenheter av detta beteende? 
    
  Huvudfrågor 
  	  	  
  Kvalité & kontrollsystem 

1 Hur definierar ni revisionskvalité? 
2 Hur definierar ni kvalitetsbrister? 
3 Kan ni beskriva hur ni kontrollerar revisionskvalitet internt i byrån? 
4 Kan ni beskriva hur revisionskvalitén kontrolleras externt i byrån? 

5 Vilka delar av de kontroller ni som auktoriserad revisor gör, skulle upptäcka om en 
anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende? 
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6 Tror ni externa kontroller av RN och FAR skulle upptäcka om en auktoriserad revisor 
agerade med ett kvalitetshotande beteende? 

7 Vad är för- respektive nackdelarna med era kontroller? 
8 Hur prioriterar balansgången mellan kontroller och kostnader? 
9 Till vilken utsträckning är era kontroller informella? 

10 Hur kan era informella kontroller gå till? 
11 Då ni nyrekryterar personal, har ni dysfunktionellt beteende i åtanke vid val av individ? 
    
  Straff och förstärkningsteorin 

1 Har ni någonsin upptäckt att en anställd agerar med ett dysfunktionellt beteende? 
2 Hur skulle detta beteende hanteras om det upptäcktes på denna byrå?  
3 Är era anställda medvetna om dessa konsekvenser? 

3a Följ: Om byrån har åtgärder. Anser ni att dessa åtgärder är ett effektivt sätt för att 
motverka detta beteende? 

3b Följd: Om byrån inte har åtgärder. Finns det någon anledning till att ni inte har några 
utarbetade åtgärder? 

4 Använder ni någon form av belöning till era anställda? 
4a Vad grundar ni belöningen på? 
    
  Tidsbudgetar & motverka stress 

1 Vad tror ni stressar era anställda i revisionsprocessen? 
2 Är dessa stressfaktorer något som diskuteras i ledningen? 
3 Hur arbetar ni med tidsbudgetar? 
4 Har ni några metoder för att motverka stress? 

5 Ges den som arbetar efter den upplagda tidsbudgeten möjlighet att vara med i 
upplägget av tidsbudgeten? 

6 Ges den anställda någon utbildning hur denna ska prioritera sin tid på ett effektivt sätt? 
7 Då ni fördelar ut arbetet inom teamet vad tar ni då hänsyn till? 

    
  Etisk kultur 

1 Hur upplever ni den etiska kulturen i denna byrå? 
1a Hur har ni lyckats skapa denna etiska kultur? 
2 Har er byrå några utarbetade etiska riktlinjer som era anställda ska följa? 

3 Har ni några förslag på vad som skulle kunna göras för att förstärka den etiska kulturen 
bland anställda om man ansåg att den låg på en låg nivå? 

4 Ges möjlighet och tid för anställda att diskutera val som gör i revisionsprocessen?  
5 Har ni “högt i tak” där alla kan “säga vad man tycker”? 
6 Har ni på denna byrå några sätt att förbättra diskussionsmöjligheterna bland anställda? 

7 Hur ser ni på om en anställd underrapportera tiden som har lagts ned på en revision? 
 
Tabell 4 - Intervjuguide 
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4.3 Urval  
 
Vårt urval genomfördes genom att tillfråga lämpliga respondenter. De tillfrågade som 
uppfyllde våra kriterier och hade möjlighet att ställa upp på en intervju deltog därmed i 
studien. Denna typ av urval är en form av bekvämlighetsurval då personer som är tillgängliga 
används (Bryman & Bell, 2013, s. 496). Trost (2005, s. 118) anser att det är viktigt att välja 
olika individer. Detta för att säkerställa att personerna som deltar i studien inte är allt för lika 
varandra, men samtidigt att de inte är för olika. Detta är inte något vi har haft möjlighet att 
göra då denna typ av urval kräver mycket information om de olika respondenterna som vi inte 
har haft tillgång till. Därav har endast ett bekvämlighetsurval skett och vi är därmed medvetna 
om att de respondenter som deltagit i studien kan till stor del komma att likna varandra i vissa 
avseenden. Den största anledningen till bekvämlighetsurvalet beror på att revisorerna var inne 
i deras högsäsong vid tidpunkten då intervjuerna skulle genomföras, vilket begränsade 
möjligheten att finna lämpliga respondenter.  
 
I och med studiens syfte skapade vi vissa kriterier för de respondenter som vi skulle kontakta. 
Detta för att säkerställa att respondenterna har den kunskap och förståelse inom område samt 
byrån för att kunna besvara frågorna. Repstad (2007, s. 88) anser att detta är viktigt då han 
menar att det är pinsamt för båda parter om det ställs frågor som respondenten inte har 
möjlighet eller kunskap att besvara. De kriterier vi hade var att de tilltänka respondenterna 
arbetar på en revisionsbyrå, respondenten har insyn och kunskap att kunna besvara de 
frågorna vi har kring: stress, hur byrån arbetar med att kontrollera kvalitén, hur byrån arbetar 
med etiska och moraliska frågor. Vi anser att de befattningar som kan uppfylla kriterierna var: 
auktoriserade revisorer, partners, kontorschefer, kvalitetsansvariga, alternativt personer som 
har arbetat under en längre tid på en och samma byrå. Viss kompensation kan ske mellan 
dessa, personerna behöver inte besitta alla roller samtidigt. Till exempel om en person arbetat 
länge på byrån och har en högre roll än en revisors assistent bör den med stor rimlighet kunna 
besvara de frågor vi har inom ämnet. Sedan i och med att intervjuguiden skickats i förväg har 
respondenterna haft möjlighet att påpeka om denne anser att de inte har möjlighet att besvara 
frågorna. Det är ingen av respondenterna som har valt att göra detta vilket visar att vårt 
antagande om att detta är lämpliga personer att intervjua stämmer. Även om alla dessa 
personer inte har en fullgod insyn i det arbete och beslut som fattas kring vilka åtgärder som 
ska finnas på byrån. Dock anser vi att detta aldrig kommer att kunna uppfyllas då vi i och med 
detta måste intervjua styrelsen för att dessa internt med stor sannolikhet inte är eniga om vad 
som bör göras för att motverka beteendet och inte, samt i vilken omfattning. Vidare anser vi 
att revisorsassistenter hade kunnat intervjuas om det hade varit i linje med vår 
problemformulering samt syfte. Vi anser att om revisorsassistenterna aldrig har blivit 
kontrollerad eller aldrig har vidtagits någon form av åtgärd mot kommer de med rimlig 
säkerhet inte kunna besvara frågorna. Därmed skulle en stor andel svar genereras som inte kan 
besvara vår problemformulering vilket är hur revisionsbyråer arbetar med att motverka ett 
dysfunktionellt beteende bland sina anställda.  
 
Antalet respondenter i denna studie blev slutligen tio stycken. Anledningen till detta antal, 
kommer ifrån det faktum att det inte finns något bestämt antal respondenter som anses vara 
det rätta. Trost (2005, s. 122-123) menar att urvalet beror på studiens syfte samt tids- och 
kostnadsaspekter och om det finns några andra kringliggande faktorer. Trost (2005, s. 123) 
menar att antalet respondenter inte blir för många då det finns risk att materialet blir 
ohanterligt. Detta nämner även Repstad (2007, s. 92) då han menar att det finns en risk att 
analysen av materialet blir ytlig och att syftet med den kvalitativa studien faller. Trost (2005, 
s. 123) nämner att fyra till åtta intervjuer kan ses som ett lämpligt antal beroende på 
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omständigheterna. Vidare menar Trost (2005, s. 123) att kvalitet går före kvantitet och det är 
därför bättre med få, väl genomförda intervjuer. Trost (2005, s. 123) påpekar dock att om 
forskaren genomför fem intervjuer och anser att materialet inte är tillräckligt finns det 
fortfarande möjligheten att genomföra fler intervjuer. Detta är även någonting Ryen (2004, s. 
85-87) påpekar då hon menar att det viktigaste inte är antalet respondenter utan vad varje 
respondent bidrar med till studien. Repstad (2007, s. 92) menar om forskaren börjar känna att 
denne inte får någon ny information av intervjuerna så är det dags att sluta. Då menar Repstad 
(2007, s.92) att forskarna uppnått en viss mättnad. Utifrån detta beslutade vi att tio 
respondenter bör generera ett omfattande empiriskt material som inte är ohanterligt. Vi ansåg 
även att mängden insamlad empiri skulle ge oss möjligheten att besvara 
problemformuleringen samt uppnå syftet med studien. Efter att de tio intervjuerna var 
genomförda ansåg vi att en hög grad av teoretisk mättnad var uppnådd.  

4.3.1 Jakten på respondenter  
 
För att finna tio respondenter skapades en kontaktlista i Excel som fylldes på med 
kontaktuppgifter till svenska revisionsbyråer. Dessa kontaktuppgifter hämtades ifrån 
databasen Retriver där information om omsättning, ort, antalet anställda, telefonnummer till 
byråns växel med mera inhämtades. Revisionsbyråerna blev rangordnade efter omsättning. 
Denna lista användes sedan till att markera de som tackat nej samt de som ställer upp på en 
intervju. Mellan de 100 byråerna skiljde omsättningen mellan 7 miljoner till 50 miljoner. Vi 
började med att ringa numren som sammanställts i listan. I växel presenterade vi oss 
kortfattat, och bad att få tala med den kvalitetsansvarige på byrån, om ingen på byrå innehar 
titeln bad vi att få tala med kontorschefen eller en partner på byrån. Som tidigare nämnt 
befann sig revisionsbranschen i högsäsong, vi insåg snabbt att de tilltänkta respondenter 
skulle bli svår att nå då de satt i möten eller ute hos kund och hade inte möjlighet att prata i 
telefon. Att mejla och vänta på svar insåg vi inte skulle fungera då vi inte erhöll några svar. I 
de fall mobilnumren inte gick att finna på respektive byrås hemsida kontaktade vi byråns 
växel och bad om mobilnummer till kvalitetsansvarig/kontorschef/partner. Personen i växel 
försökte hjälpa oss efter deras förmåga, men påtalade samtidigt att personen ni söker är 
mycket upptagen just nu. Listan kompletterades med mobilnumren. När vi väl fick kontakt 
med den tilltänka respondenten var det ett flertal som tackade nej och hänvisade till tidsbrist. 
För att uppnå tio respondenter fick vi ringa cirka 100 revisionsbyråer runt om i Sverige. De 
kriterier vi har haft på byrån där respondenterna arbetar är att det finns tre eller fler revisorer i 
byrån. Vi ansåg att i en byrå under tre revisorer utförs inte kontroller av varandra i samma 
omfattning som byråer med över tre revisorer. Vi har valt att tydliggöra i tabell 5 nedan de 
kriterier som har funnits i åtanke vid val av byråer och respondenter. 
 
Revisionsbyrån Respondenterna 
- Minst 3 revisorer på byrån 
 

Besitter någon av följande roller: 
auktoriserade revisor, partner, kontorschef, 
kvalitetsansvarig, alternativt personer som 
har arbetat under en längre tid på en och 
samma byrå 
 

- Byrån är belägen i Sverige 
 

 
Tabell 5 - Urvalskriterier  

Innan varje intervju mejlade vi bakgrundsinformation till respondenterna som innehöll en kort 
presentation av oss själva, bakgrundsfakta om studien samt att frågorna inkluderades som 
skulle ställas (se bilaga 1). Detta för att respondenterna skulle ges möjligheten att läsa igenom 
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frågorna och förbereda sina svar. Detta gjorde vi för att respondenten skulle ges möjlighet att 
tänka igenom sina svar samt säkerställa att respondenten hade de kunskaper som krävdes för 
att svara på frågorna. Vi ansåg att detta var en bra metod och kunde inte se några nackdelar 
med detta förfarande. Med rimlig säkerhet antog vi att respondenterna inte skulle ge oss några 
detaljer som skulle kunna riskera respondentens eller byrån rykte vare sig de hade tillgång till 
frågorna i förväg eller inte. I den bakgrundsinformation som skickades ut nämnde vi även att 
intervju kommer att vara semistrukturerad och att ytterligare frågor kan förekomma. Vi 
upplyste även att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Detta är något som 
Ejvegård (2003, s. 50) rekommenderar då det kan öka respondentens öppenhet.  

4.4 Vad vi hade i åtanke innan och under intervjuerna 
 

Ejvegård (2003, s. 50) ger även förslag som minskar risken för att påverka resultatet under 
intervjun. Till exempel nämner Ejvegård (2003, s. 50) att inte komma stressad och nervös till 
intervjutillfället då detta medför en risk att det smittar av sig på respondenten. För att 
minimera risken för stress och nervositet har vi bestämt tid (och plats) för intervjun samt 
noggrant repeterat frågorna för att minska risken att respondenternas svar påverkades. I och 
med bristen att finna lokala respondenter har en del intervjuerna genomförts via telefon, vilket 
vi inte har sett som något hinder. Vi är medvetna om de negativa aspekterna som kan 
uppkomma i samband med en telefonintervju. Bland annat nämner Eriksson och 
Wiedershiem-Paul (2011, s. 100) att det inte går att ställa för komplicerade frågor samt att det 
inte går att visa bilder och skalor. Eriksson och Wiedershiem-Paul (2011, s. 100) menar även 
att det kan vara svårt att ställa allt för känsliga frågor. Vi har inte upplevt detta som något 
problem då vi skickade ut materialet i förväg till respondenterna vilket gjorde dem medvetna 
om vilka frågor som skulle ställas. Den bild vi använde framgick i bakgrundsinformationen 
som respondenterna tagit del av, vi anser därmed att studien inte har blivit påverkad av de 
nackdelar som nämnts på grund av att vissa intervjuer genomfördes via telefon. När det 
kommer till komplicerade frågor anser vi att de frågor som ställs inte är komplicerade samt att 
respondenten har möjlighet att ställa frågor tillbaka om något anses som otydligt. För att båda 
författarna skulle kunna delta och höra respondenten under telefonintervjun så användes ett 
par externa högtalare och en mobiltelefon. Inför varje telefonintervju hade författarna bokat 
grupprum för att minimera risken för störningsmoment under intervjun. Trost (2005, s. 46-47) 
nämner att det kan vara en fördel att vara två personer som intervjuar. Detta för att det kan 
leda till mer uttömmande intervjuer med mera information och en större förståelse. Trost 
menar att detta är under förutsättningen att de som intervjuar är samspelta med varandra, 
annars kan det ha en motsatt effekt. Alla intervjuer förutom intervjun med respondent X2 
gjordes i par.  
 
Ejvegård (2003, s. 50) argumenterar att intervjun ska börja med att de som intervjuar ska 
presentera sig själva och syftet med studien, detta är något vi gjorde under varje intervju. 
Följdfrågor som ställdes försökte vi ställa neutrala utan att verka ifrågasättande. Detta 
rekommenderar Ejvegård (2003, s. 51) då den som intervjuar har stort inflytande över 
respondentens svar och hur det senare tolkas. Detta är något vi hade i åtanke då det kan 
äventyra studiens trovärdighet. Vidare menar Ejvegård (2003, s. 51) att intervjuare ska 
tydliggöra att meningen med intervjun är att samla in svaren och inte kritisera eller ifrågasätta. 
I samband med detta får dock inte intervjuaren uppfattas som kylig eller avståndstagande. 
Ejvegård (2003, s. 51) anser att det är viktigt att respondenten känner förtroende till 
intervjuaren och att denne är intresserad av svaren som ges. Detta upplevde inte vi som några 
problem då vi var intresserad av svaren och fick bra kontakt med respondenterna. För att 
intervjuerna skulle genomföras så lika som möjligt ställdes frågorna i den mån det gick i 
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samma ordning och med samma ordalydelse, vilket både rekommenderas av Ejvegård (2003, 
s. 51) samt Bryman och Bell (2013, s. 475-476). Dock påpekar Ejvegård (2003, s. 52) att detta 
inte är någon garanti för att olika tolkningar kommer att göras. 

4.5 Access  
 
Vi upplever de svaren vi har fått av respondenter som öppna och ärliga. De känsliga frågorna 
har respondenterna i de flesta fall relaterat till tidigare arbetsplatser vilket är förståeligt med 
hänsyn till rykte till deras befintliga arbetsplats. Utan anonymitet tror vi att denna studie inte 
skulle kunnat gå att genomföra.  

4.6 Databearbetning  
 
Intervjutiden som presenteras är effektiv intervjutid. Intervjuerna transkriberas direkt efter 
varje intervjutillfälle, detta för att minska risken att stämning och uppfattningen av det som 
sades, inte skulle glömmas bort. För att transkribera användes program som IncScribe och 
Windows Media Player vilket har underlättat transkriberingen. Total effektiv 
transkriberingstid uppskattar vi till 75 timmar och det skriftliga data resulterade i 123 sidor. 
Dessa sidor skrevs ut av båda författarna och lästes igenom. Relevanta meningar markerades 
som kunde användas till att svara på vårt syfte och eventuella mönster mellan respondenterna 
noterades. Därefter träffades författarna och diskuterade vad som hade framkommit vid 
granskningen av materialet. I tabell 6 nedan framgår en sammanställning av respondenterna. 
 

Resp. Titel 
Antal år/ 
aukt. eller 
godkänd 

Omsättning Intervjuform Tid Miljö 

X1 

Aukt. revisor, 
Partner & 

Kvalitetsansvarig 13 år 
Mindre än 

15 miljoner Personligt möte 
93 

min 

Trevlig och 
avslappnad 
stämning. 

X2 
Aukt. revisor & 

Partner 22 år 
Mindre än 

15 miljoner Telefonintervju 
25 

min 
Stressad, 

återhållsam. 

X3 
Aukt. revisor & 

Partner 1 år 
Mindre än 

15 miljoner Telefonintervju 
70 

min 
Trevlig och 
avslappnat. 

X4 
Aukt. revisor & 

Partner 25 år 
Mindre än 

15 miljoner Telefonintervju 
45 

min 
Trevlig och 
avslappnat. 

X5 
Aukt. revisor & 

Partner 24 år 
Mellan 

30m-50m Personligt möte 
66 

min 
Trevlig och 
avslappnat. 

X6 

Godkänd revisor, 
partner & 

kvalitetsansvarig 18 år 
Mellan 

30m-50m Telefonintervju 
44 

min 
Trevlig och 
avslappnat. 

X7 
Aukt. revisor & 

Partner 13 år 
Mindre än 

15 miljoner Telefonintervju 
52 

min 

Trevlig och 
avslappnad 
stämning. 

X8 
Revisor & 

kvalitetsansvarig - 
Mindre än 

15 miljoner Telefonintervju 
33 

min 
Återhållsam, 

osäker. 

X9 

Aukt. revisor, 
Etik-ansvarig, 

Partner & 
Kvalitetsansvarig 10 år 

Mellan 
30m-50m Telefonintervju 

45 
min 

Trevlig och 
avslappnat. 
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X10 Godkänd revisor 30 år 
Mellan 

30m-50m Personligt möte 
65 

min 

Trevlig och 
avslappnad 
stämning. 

 
Tabell 6 - Sammanställning av respondenterna 

I tabellen framgår det att skillnader förekommit i intervjutid mellan de olika respondenterna. 
En del av respondenterna var utförliga i sina svar och fann detta ämne intressant och avsatte 
en längre tid för intervjun. En del av respondenterna talade snabbt och det transkriberade 
materialet som genererades skiljer inte markant från de som talade långsammare, därmed kan 
intervjutiden variera beroende på hur snabbt respondenten talade. I vissa fall hade 
respondenterna inte förmågan eller viljan att besvara alla frågor vilket förkortade intervjutiden 
eller att intervjumiljön i sig utgjort ett hinder. Intervjumiljön kan ha varit ett störningsmoment 
vid intervjun av respondent X2 då hen körde bil samtidigt som intervjun genomfördes. Dock 
ville respondenten inte byta intervju tid då detta föreslogs. Det var denna tid eller ingen 
intervju alls.  

4.7 Hur empirin kommer att presenteras 
 
I nästa kapitel kommer empirin att presenteras. Varje respondent kommer att presenteras var 
för sig i enlighet med tabell 6 ovan. På grund av att sidantalet i denna studie är begränsad och 
för att göra presentationen av empirin mer lättläst har vi valt att endast presentera de centrala 
delarna av den totala empirin. Detta innebär att beskrivningen av vissa respondenters 
kontrollsystem kommer att presenteras i jämförelse med andra respondenters kontrollsystem 
och endast påvisa de skillnader som finns. Detta för att minska risken att vissa delar av 
empirin blir en upprepning och onödigt tungläst. Med detta tillvägagångssätt kommer vi att 
besvara forskningsfrågan och syftet. Respondenterna har getts olika utrymme i empirin och 
detta beror framförallt på att respondenterna har gett olika mängd information, samt att 
intervjutiden skiljer mellan respondenterna. Därav har respondent X1 givits fler sidor då hen 
ger en övergripande beskrivning med en riklig mängd information som därefter sammanfaller 
med de senare respondenternas svar.  

4.8 Hur analysen kommer att genomföras 
 
Vi kommer att presentera analysen genom en analysteknik som kallas teoretisk tolkning. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 253) kan denna analysteknik bestå av att forskaren 
läser empirin ett flertal gånger, för att därefter reflektera teman utifrån teorierna. Detta ger en 
blandning av flera olika metoder och kombinationer av analystekniker (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 253). Vilka metoder och tekniker som kombineras präglas av forskaren. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 254) ger denna analysteknik möjlighet att göra en djupare analys av 
empirin. Teoretisk tolkning är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa analyser (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 253-254). De olika respondenterna kommer därmed att analyseras och 
reflekteras utifrån teorin och i jämförelse med varandra.  
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5 Empiri  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den huvudsakliga empirin ifrån intervjuerna. En kort 
introduktion om intervjumiljön och stämningen under intervjun kommer först att presenteras. 
Detta för att sätta in läsaren i de omständigheterna som var under intervjun. Därefter 
kommer bakgrundsinformation om respondenten att presenteras och slutligen respondentens 
svar indelad i teman för att göra presentationen lättare att förstå. De som använts är: 1) 
bakgrundsinformation, 2) kvalité och kontrollsystem, 3) åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
och belöningssystem, 4) tidsbudgetar och motverka stress samt 5) etisk kultur. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Respondent: X1 
 
Intervjun med respondent X1 genomfördes enligt överenskommelse på dennes kontor. Det var 
en trevlig och avslappnad stämning där respondenten upplevdes som både intresserad och 
insatt i ämnet. Respondenten hade läst bakgrundsinformationen som skickats och tyckte att 
ämnet skulle bli spännande att prata om. Intervjun varade i 93 minuter och därefter fortsatte 
samtalet ett par minuter efter att diktafonen stängts av.  

5.1.1 Bakgrundsinformation respondent: X1 
 
Respondent X1 arbetar i en mindre byrå i de nordligare delarna av Sverige. X1 har arbetat 
med ekonomi i cirka 22 år och varit auktoriserad revisor i cirka 14 år. Idag är respondenten en 
av delägarna i byrån och innehar rollen som auktoriserad revisor samt som kontorschef. 
Utöver detta arbetar X1 som kvalitetsansvarig på byrån och i nätverkets kvalitetsnämnd.  Vid 
frågan om X1 kände till det dysfunktionella beteendet sedan tidigare, blev svaret ja, men 
respondenten hade inte hört det som ett samlat begreppet.  
 
Då frågan om tidigare studier förvånade X1 blev svaret: “Nej det förvånar mig inte, det är den 
enkla vägen ut. Jag tycker det är ganska naturligt att det är så och tror inte att det är specifikt 
för revisionsbranschen… Sen finns det olika anledningar till varför revisorerna tar den enkla 
vägen ut...”. 
 
De anledningar X1 nämner som kan vara en bidragande orsak till beteendet är bekvämlighet 
samt i många fall en ekonomisk faktor. Respondenten påpekar dock: “Detta ska egentligen 
inte begränsa vårt arbete, men det gör det. Många gånger har byrån ett arvode att förhålla 
sig till och då gör revisorn det som går snabbast. Revisorn kanske tänker att det där tar för 
lång tid, jag får inte ihop budgeten”.  

5.1.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Byrån har ett omfattande kontrollsystem. För att underlätta strukturen har vi utifrån 
transkriberingen kunnat urskilja tre delar av kontrollsystemet. Dessa är: (1) Genomgång (2) 
Interna kontroller och (3) Externa kontroller vilket kommer att presenteras djupare nedan. 
 
(1) Genomgång 
Granskningen sker i flera olika former inom byrån med olika formalitetsnivåer. Den första 
kontrollen som genomförs är den auktoriserade revisorns kontroll av arbetet som 
revisorsassistenten genomfört. Detta sker i samband med en genomgång med assistenten. 
Denna genomgång anses av X1 vara en informell kontroll. I kontrollen går den auktoriserade 
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revisorn igenom akten med fokus på noteringar. Det förs även en dialog mellan den 
auktoriserade revisorn och revisorsassistenten där frågor och funderingar besvaras. 
Respondent X1 påpekar att: “Det finns krav på mig som ansvarig revisor att jag ska signera 
arbetspapper. Då måste jag säkerställa att den är gjord korrekt, det är mitt ansvar att 
revisionen är väl genomförd”.  
 
(2) Interna kontroller 
Byrån har en kontroll “very light” som respondenten benämner den. Denna kontroll sker 
årligen av revisorerna på byrån och alla anställda ska täckas in i en fyraårscykel så att ingen 
riskerar att hamna utanför. Kontrollen går till så att X1 kontrollerar revisionsmedarbetarnas 
uppdrag där en mindre omfattande checklista används för att kontrollera kvalitén.  
 
Som ett komplement till “very light” kontrollerna har byrån ett internt kontrollsystem. Det 
interna kontrollsystemet utgörs av att en kontrollant inom det nätverk som byrån är medlem i, 
granskar byrån vart fjärde år. Kvalitetskontrollanten kommer från ett annat kontor inom 
nätverket och granskar byrån samt de auktoriserade revisorerna. Anledningen till att byrån har 
valt en fyra års period är för att vara bättre än de byråer som är FAR granskade som granskas 
vart sjätte år. Vidare nämner X1 att vid de interna kontrollerna är den auktoriserade revisorn 
oftast medveten om vilka två uppdrag som kommer att granskas. Hur en intern kontroll går till 
beskrivs i tabell 7 nedan. Vidare berättar X1 att om den påskrivande revisorn blir underkänd i 
någon av de interna kontrollerna kommer detta spridas nedåt i teamet. X1 menar att det är 
sannolikt att det är teamet som har gjort ett dåligt jobb rakt igenom om det inte är så att den 
påskrivande revisorn underkänts på något specifikt.  
 

1 Kvalitetsnämnden tittar i registret över vilka revisorer och byråer som ska granskas. 

2 
Kvalitetsnämnden kontaktar därefter en kvalitetskontrollant och de revisorer som ska 
granskas på utvald byrån. 

3 
Finns det några omständigheter som gör kontrollanten olämplig för uppdraget? - Ja eller 
nej. Om nej sker ett byte av kontrollant därefter fortsätter processen. 

4 
Kvalitetskontrollanten tar kontrakt med byrån och tar in förhandsuppgifter om byrån 
och revisorn. Frågor till byrån framgår i bilaga 2. 

  
Exempel på frågor till revisorn: Hur länge har du jobbat? Hur många kunder har du? 
Hur många timmar arbetar du per år? och så vidare. 

5 

Revisorn skickar en lista till kvalitetskontrollanten med de tio största uppdragen vilket 
framgår i bilaga 3. Listan består av de 5 största uppdragen baserat på omsättningen och 
de 5 största uppdragen baserat på balansomslutningen. Kontrollanten väljer därefter ut 2 
av dessa uppdrag till sin granskning. Dessa uppdrag är inte tillkännagjorda för revisorn, 
dock menar X1 att revisorerna ofta kan lista ut vilka uppdrag som kommer att väljas. 

6 
Kvalitetskontrollanten besöker byrån. Kontrollanten undersöker 2 områden, 1) och 2) 
nedan. 

  

1) Kontrollanten börjar med att undersöka att byrån som helhet och att byrån följer 
ISQC 1 (se bilaga 4). För att kontrollera att ISQC 1 följs används en checklista som 
kontrollanten går igenom med byråledningen. Byråerna ansvarar för att ISQC 1 följs. 

  

2) Därefter granskas de utvalda revisorerna efter en checklista ifrån FAR (se bilaga 5). 
Det är därmed en checklista per kund som kontrollanten har valt. Kontrollanten samlar 
in revisionsakterna och de material som revisorn har och granskar det utifrån 
checklistan. 
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7 
Kvalitetskontrollanten gör en samlad bedömning. Det finns tre nivåer. 1) Godkänt. 2) 
Godkänt med förbättringspotential och 3) Underkänt. 

  1) Godkänt. Revisorn får jobba vidare. Detta betyg ges sällan. 

  

2) Godkänt med förbättringspotential. Det sker en dialog mellan kvalitetskontrollanten 
och revisorn om vad som bör förbättras. Därefter får revisorn jobba med 
förbättringstipsen i åtanke. Detta betyg ges oftast till de kontrollerade revisorerna. 

  3) Underkänt. 

  

•Om du har ett godkänt uppdrag och ett underkänt uppdrag så granskar 
kvalitetskontrollanten ett uppdrag till. Blir detta uppdrag godkänt så tittar de på felen i 
det första och beroende på felen i detta uppdrag så ges det slutliga betyget. Oftast blir 
det godkänt. 

  
•Om det andra uppdraget också blir underkänt, det vill säga 2 av 3 underkända, så blir 
revisorn underkänd. 

8 

Därefter skickar kvalitetskontrollanten checklistorna till kvalitetsnämnden inom 
nätverket där beslut fattas om vilka revisorer som ska bli godkända respektive 
underkända. Blir en revisor underkänd ska en omkontroll ske inom ett år. 

9 

Blir revisorn underkänd även följande år finns inga strikta regler för hur detta ska 
hanteras. Detta hanteras enligt X1 utefter situationen och då ska även revisionsbyrån 
meddela FAR att de har en revisor som vid två upprepade kontroller blivit underkänd. 
Formellt är det revisionsbyråns styrelse som ska fatta beslut hur den här personen ska 
hanteras. 

 
Tabell 7 - Interna kontroller hos respondent X1 

(3) Externa kontroller 
För att säkerställa att byråns interna kontroller håller god kvalité systemgranskas nätverket av 
FAR. Systemgranskningen innebär att kontrollanter från FAR granskar den granskningen som 
revisionsbyråerna genomför inom nätverket. FAR kontrollerar därmed att systemet fungerar 
och att byrån följer reglerna som finns inom ISA samt ISQC 1. 
 
Fördelen med de interna kontrollerna som utförs inom nätverket menar respondent X1 är att 
kontrollen upptäcker fel som finns. Som nackdel nämner X1 den mänskliga faktorn. 
Respondenten menar att kontrollanterna är individer och bedömer därmed saker olika. För att 
motverka detta och säkerställa att kontrollanterna gör liknande bedömningar har nätverket 
kalibreringsmöten där diskussioner om vad som är godkänt respektive underkänt diskuteras. 
Den mänskliga faktorn kan orsaka ytterligare problem, respondenten berättar att bara för att 
kontrollanten och revisorn känner varandra utgör inte detta en jävsituation. Ett exempel som 
X1 ger är i situationer då kontrollanten är snällare mot den revisor den granskar på grund av 
att de är bekanta med varandra. Kontrollanten har då i vissa fall godtagit muntliga bevis från 
den granskade revisorn. Detta är något som kvalitetsnämnden inte godtar.  
 
X1 nämner vidare att hen tror att alla kontroller byrån har skulle kunna upptäcka om en 
anställd har agerat kvalitetshotande. X1 menar att detta upptäcks då de noggrant kontrollerar 
de revisioner som har genomförts.  
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5.1.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende och belöningssystem 
 
Respondenten har upptäckt att anställda agerar kvalitetshotande på byrån. De åtgärder byrån 
använder då det upptäckts är i första hand en tillsägelse samt att förklara för den anställda hur 
de skulle ha gjort egentligen. Uppmärksammas det kvalitetshotande beteendet fortsättningsvis 
hos samma anställd leder detta till utbildning. Detta sker antingen genom kurser eller att 
personen internt får handledning och utbildning. Om beteendet ändå fortsätter menar X1 att 
då förstår personen antagligen inte meningen med arbetet och är olämplig för jobbet, vilket 
X1 menar är väldigt ovanligt. Om möjligheten finns skulle byrån försöka omplacera personen, 
annars skulle X1 försöka komma överens med personen om att denne ska sluta. X1 har aldrig 
varit med om att säga upp någon på grund av dessa av anledningar.  
 
Respondent X1 upplever byråns åtgärder som verkningsfulla. Byrån försöker att anpassa 
arbetsuppgifterna efter individens kompetens och erfarenhet. Vidare menar X1 att de är 
väldigt uppmärksamma hur de nyanställda sköter sina jobb. X1 menar om de anställda inte vet 
vad som ska göras är utbildning steg ett. Mer åtgärder behövs i de flesta fall inte. För övriga 
anställda som besitter kunskapen men ändå slarvar menar respondenten att det oftast räcker 
med en tillsägelse.  
 
X1 anser vidare att de auktoriserade revisorerna är duktiga på att ge beröm till sina 
medarbetare. Under genomgången ges beröm i form av positiv och negativ feedback då ett bra 
eller dåligt jobb har genomförts. Vad som är ett bra och dålig jobb är upp till varje revisor att 
bedöma, inga diskussioner har förts om att berömma efter kvalité eller efter prestation. I 
övrigt har byrån inga belöningssystem kopplade till arbetsprestationer, då X1 anser att det är 
väldigt svårt att bedöma.  

5.1.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
“Den största stressen tror jag är att revisorerna upplever en konstant tidsbrist” (Respondent 
X1). 
 
För att motverka den stress som uppstår försöker byrån tydliggöra väsentlighetsbedömningen, 
hur dokumentationen ska ske samt hur de fyller i och skriver under olika blanketter. Detta för 
att tydliggöra för de anställda var nivån ligger. I ledningen diskuteras inte tidsbristen utan 
diskussioner förs kring revisionsmetodiken ur ett effektivitetsperspektiv och hur god kvalité 
kan säkerställas i samband med det. X1 förklarar att de tänker utifrån: “Hur gör vi detta på 
snabbast möjliga sätt? Med tanke att kraven ökar på vad vi ska dokumentera, så måste vi 
fundera över hur vi gör en revision enklast, lite snabbast vägen ut, men ändå uppfylla kraven. 
Det är ett sätt att komma runt den här stressen”. 
 
Ytterligare en del i att motverka stress är att tidsplanerna. X1 menar att det går att budgetera 
tid i all oändlighet men att det inte är säkert att det kommer att stämma. Exempelvis kan 
kunden vara sen med materialet. X1 menar att byrån har ett flytande system där assistenter 
kan bytas mellan de auktoriserade revisorerna utifrån hur mycket tid som finns. Dock menar 
X1 att varken den auktoriserade revisorn eller assistenten har någon större möjlighet till att 
påverka tidsbudgeten då det ofta följer fasta ramar utifrån givna arvoden, vilket utgör en 
begränsning. Vidare nämner X1 att när arbetet fördelas ut mellan assistenterna ser byrån 
främst till personens kompetens men även till den tillgängliga tiden de har.  
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5.1.5 Etisk kultur 
 
Under den etiska kulturen nämner X1 vikten av att byråledaren ska föregå med gott exempel. 
Vidare menar respondenten att anställda är medvetna om vad som är rätt och fel då byrån har 
arbetat mycket med att kommunicera ut att byrån ska hålla hög kvalité.   
 
I övrigt upplever X1 den etiska kulturen som hög på byrån. Dock menar X1: “Jag kan 
uppleva att i nätverket som helhet är det väldigt varierande mellan de olika byråerna. Detta 
beror till stor del på ledningen. Den är avgörande för vilken nivå det blir på kontoret. Det är 
jättesvårt att vara oerhört noggrann och mån om kvalitén om du har en företagsledning och 
en ansvarig revisor som tycker att det är fullständigt oviktigt”. 
 
På frågorna om metoder för att förbättra den etiska kulturen samt diskussionsmöjligheterna 
berättar X1 att ledningen inte upplever några problem kring detta. Därefter nämner X1: “Jag 
vet att de anställda diskuterar mycket med varandra. De är på samma nivå och de går kurser 
samtidigt”. Vidare menar X1 att de auktoriserade revisorerna och cheferna är öppensinnade 
och lyssnar på assistenterna om de har kommit på något nytt eller ifrågasätter något som den 
auktoriserade revisorn inte har tänkt på. 
 
Vid frågorna kring underrapportering av tid berättar X1 att hen har liten förståelse för detta. 
X1 menar att det inte är upp till den anställda att avgöra utan det är den faktureringsansvariges 
uppgift. Den faktureringsansvarige får därmed fatta beslut i vad som går och inte går att 
fakturera till kunden. Dock påpekar X1 att hen kommer att vilja vet orsakerna till den 
nedlagda tiden. X1 menar att: “Det kan vara speciella omständigheter hos kunden som har 
gjort att det har tagit längre tid, och då är det klart att kunden ska betala för det”. 

5.2 Respondent: X2 
 
Intervju med X2 genomfördes via telefon. Vid intervjutillfället färdades X2 i en bil på väg 
hem från arbetet vilket eventuellt kan ha påverkat respondenten då intervjumiljön kan ha 
upplevts som ett störningsmoment. X2 ansåg att miljön inte utgjorde några problem för att 
svara på frågorna, och ville inte byta intervjutiden då detta föreslogs. Ur säkerhetssynpunkt 
skulle intervjun avbrytas om X2 inte kunde fokusera på att köra bilen. 

5.2.1 Bakgrundsinformation respondent: X2 
 
X2 arbetar i en mindre byrå i södra Sverige. Respondenten har arbetat med revision i cirka 30 
år och har varit auktoriserad revisor i cirka 22 år. X2 arbetar som påskrivande revisor och är 
partner i byrån. På frågan om det kvalitetshotande beteendet var något som X2 hört talas om 
tidigare, svarade respondenten: “Man kan säga att det finns, det är en fråga om människor 
och det är klart att ett dåligt arbete kan göras av flera olika skäl”.  
 
X2 tror att potentiella faktorer som bidrar till att anställda agerar med ett kvalitetshotande 
beteende är tidspress alternativt kommunikationsproblem inom teamet eller med kunden. 
Tidigare erfarenheter av medvetet kvalitetshotande beteende har inte X2 upplevt. 

5.2.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Byråns kontroller liknar X1s byrå. Vi har utifrån vår empiri kunnat urskilja ett kontrollsystem 
bestående av tre delar som presenteras nedan.  
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(1) Genomgång 
X2 berättar att den auktoriserade revisorn som kontrollerar assistenterna ofta är medveten om 
vilka områden som brukar dyka upp. Den auktoriserade revisorn märker därmed om 
inriktningen på granskningen varit felaktig om dessa anmärkningar inte dyker upp.   
 
 
(2) Interna kontroller 
Byråns interna kontroller består av en årlig kvalitetskontroll där ett eller två uppdrag väljs ut 
och kontrolleras av en annan revisor på byrån. I denna del undersöks bland annat om 
dokumentationen är transparent, verkar planeringen vara korrekt där lämpliga områden fångas 
upp, skulle en annan revisor med normala kunskaper följa stegen utifrån dokumentationen och 
komma fram till samma slutsats?  
 
Utöver detta har byrån en intern granskning som sker genom att andra revisorer ifrån andra 
byråer granskar respondenten och hens kollegor, liknande X1. Denna kvalitetskontroll anser 
X2 vara ganska omfattande. Sedan går kontrollanten igenom rapporten och undersöker vilka 
brister som finns och kontrollerar att allting fångats upp. På frågan om vilka delar av 
kontrollerna som skulle upptäcka om en anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende 
svarade respondenten: “Det är klart det fångas upp, därför att man går igenom det hela. Sen 
är det klart att personer skulle kunna vika under ramen genom att påstå att man har gjort 
granskningar som inte har utförts”. 
 
(3) Externa kontroller 
Byrån har systemgranskning, denna beskrivs utförligare under externa kontroller hos respondent X1. 

5.2.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
 
På frågan om X2 har upptäckt att en anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende svarade 
X2: “Inte medvetet, men det är klart att nyanställd personal hamnar också fel, men då 
diskuterar vi det senare och då är det den påskrivande revisor som får ta tag i den biten efter 
förmåga”. 
 
Om beteendet skulle upptäckas berättar X2 att det till en början skulle hanteras muntligt. 
“Detta sker inte med några konflikter mellan parterna utan genom diskussion. Till exempel, 
jag skulle vilja att du granskade dessa poster och att dessa delar ger ingenting. Detta tycker 
jag beror på det här och så vidare”. Vidare anser X2 att diskussioner är det enda sättet att få 
en förbättring av beteendet och genom diskussioner bör problemet minska. 

5.2.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
X2 anser att tids- och lönsamhetsaspekten är det som stressar de anställda i 
revisionsprocessen. Då det är en lite byrå menar X2 att ledningen ser snabbt vad som fungerar 
och inte fungerar. Byrån arbetar med tidsbudgetar och då byrån jobbar med mindre ägarledda 
bolag tar en revision mellan en till två dagar vilket skiljer sig från större byråer. Enligt X2 ges 
anställda ingen utbildning hur tiden ska prioriteras på ett effektivt sätt, utan det kommer med 
erfarenheten och behövs oftast inte. 
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5.2.5 Etisk kultur 
 
Byrån har en personalhandbok där utarbetade riktlinjer framgår. X2 anser vidare att det finns 
tid att diskutera val som görs i revisionsprocessen. På frågan om vad X2 anser om att en 
anställd underrapporterar tid svarade hen “Jag skulle inte säga så mycket. Om det var någon 
som tyckte att, jag var inte i form och gjorde ett dåligt arbete, så jag vill inte att kunden ska 
betala för det. Om det inte är motiverat med intern tid för att det var mitt egna fel på något 
sätt”.  

5.3 Respondent: X3 
 
Intervjun med X3 genomfördes via telefon då X3 befann sig på sin arbetsplats. Stämningen 
upplevdes som avslappnad och trevlig. Till intervjutillfället hade X3 skrivit ut 
bakgrundsinformationen och frågorna. Dessa hade X3 framför sig vilket underlättade 
intervjun då hen kunde följa med i frågorna. 

5.3.1 Bakgrundsinformation respondent: X3 
 
X3 är auktoriserad revisor sedan cirka två år tillbaka och partner i en mindre revisionsbyrå i 
södra Sverige. Byrån är nystartad och har under tio anställda vilket enligt X3 leder till en 
arbetsfördelning där den auktoriserade revisorn gör en del av granskningen, vilket skiljer 
byråns arbetssätt ifrån större byråers. X3 menar att i större byråer sköter den auktoriserade 
revisorn planeringen och är mer delaktig i slutskedet av revisionen. Begreppet 
kvalitetshotande beteende var något som X3 hört talas om, men inte fördjupat sig inom. 
Resultatet ifrån de tidigare studierna var inget som förvånade respondenten. Som förslag till 
vilka faktorer som skulle kunna bidra till att anställda agerar med kvalitetshotande beteende 
svarade respondenten: “Ibland kanske man inte kommer längre med att få fram bevis och då 
kanske en oren revisionsberättelse ska upprättas. Sedan skulle jag kunna tänka att det kan 
vara en väldigt stor klient som ger ett väldigt bra arvode och skulle man skriva en oren 
revisionsberättelse så kanske man inte skulle ha den kunden längre”.  
     
X3 utvecklar sedan sitt resonemang och berättar om en händelse ifrån en tidigare arbetsplats. 
“Det var ett bolag som hade ett lager i utlandet som uppgick till ett väsentligt belopp. Då har 
revisorn som skyldighet att granska lagret, alternativt anlita någon på den orten som 
granskar det och sedan dokumentera det vidare till den byrå som jag jobbade i då. Det blev 
ingen granskning av det lagret om jag säger så, utan revisorn godkände lagret utan att i stort 
sett inventerat det”. 
 
X3 berättade om ytterligare händelser ifrån en tidigare arbetsplats då en auktoriserade 
revisorn upptäckte att en assistent agerade med ett kvalitetshotande beteende. “På en av mina 
tidigare arbetsplatser så påstod en assistent att han hade gjort periodiseringskontroller på 
det nya året. Problemet var bara att det inte fanns material på det nya året på byrån vilket 
gjorde det svårt att göra de periodiseringar som han påstod sig ha gjort. Den auktoriserade 
revisorn blev inte jätteglad”. Liknande situationer med samma assistent hade skett tidigare, 
vilket ledde till att denna fick sluta cirka sex månader efter incidenten.  
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5.3.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Då byrån är nystartad är kontrollsystemet ännu inte fullt utvecklat enligt X3. Utifrån empirin 
har vi strukturerat kontrollerna liknade tidigare respondenter.  
 
(1) Genomgång 
I de fall en assistent genomför revisionen beskriver X3 att den auktoriserade revisorn har en 
genomgång med assistenten. På dessa genomgångar går den auktoriserade revisorn igenom 
revisionen med assistenten, post för post och ger feedback. Därefter kontrollerar den 
auktoriserade revisorn att denne kommer fram till samma slutsatser.  
 
(2, 3) Interna och externa kontroller 
X3 förklarar att byrån är nystartad och rutiner för de interna kontrollerna är under utveckling. 
De kontroller som X3 anser existerar i byrån sker under uppdrag då två auktoriserade 
revisorer eller fler arbetar ihop, varav en av dem hjälper till att revidera och den andra skriver 
under. Detta innebär att innan den auktoriserade revisorn skriver under uppdraget, granskar 
denna den andra auktoriserade revisorns granskning. Genom detta granskar de auktoriserade 
revisorerna varandra. X3 har framtida planer på att införa rutiner där de auktoriserade 
revisorerna granskar varandras färdigställda uppdrag en gång per år. Byråns externa kontroller 
består av kontroller som genomförs av RN. Denna kontroll liknar den interna kontrollen som 
genomförs på X1s byrå. X3 är tveksam om de kontroller som RN gör skulle upptäcka om en 
revisor agerar med ett kvalitetshotande beteende. 

5.3.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende och belöningssystem 
 
Om det skulle upptäckas att en anställd agerade med ett kvalitetshotande beteende i byrån så 
skulle de, enligt respondenten hanteras genom att först tala med personen ifråga och 
undersöka orsaken till beteendet. Därefter kommer den anställdes framtida arbete att följas 
upp noggrannare. Om beteendet skulle vara återkommande svarade respondenten: “Då får 
man fråga om de verkligen skall hålla på med det här, det är du som påskrivande revisor som 
blir ansvarig. Om jag har odugliga assistenter, det tar RN inte hänsyn till”. 
 
Belöningssystemet som byrån använder sig av är högre lön för anställda med högre 
kompetens och engagemang för jobben som genomförts.  

5.3.4 Tidsbudget och motverka stress 
 
“Det som stressar de anställda är debiteringstiden, med tidrapporter hela tiden, det är 
skitjobbigt. Man ska göra en bra revision och samtidigt vara effektiv. Så man kan inte hålla 
på hur länge som helst med en revision” (Respondent X3). 
 
Planeringen av tidsbudgetar sköter den auktoriserade revisorn då denna besitter kunskapen 
över hur lång tid uppdraget kan tänkas ta. Vidare menar X3 att assistenterna inte har någon 
större möjlighet att påverka budgeten då dessa inte har kännedom om bolaget till en början. 
När assistenten har mer erfarenhet blir de mer delaktig i planeringen. För att motverka stress 
försöker ledningen att planer arbetsflödet. “Då vi är väldigt beroende av när företagets 
bokslut är klara så försöker vi att ligga på företagen för att få ett jämnare arbetsflöde. Då 
försöker vi att lägga det på kunden, dels ringa upp och be dem meddela en tid då revisionen 
ska vara klar. Med detta sätt får vi ett jämnare arbetsflöde vilket minskar stressen”. När 
arbetet fördelas ut mellan assistenterna ser byrån främst till att det var samma person som 
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genomförde revisionen föregående år som genomför den i år igen. Detta sker främst för att 
kunden blir trygg med personerna samt att assistenterna får lära sig mer.  

5.3.5 Etisk kultur 
 
Då byrån är nystartad anger respondenten att inga diskussioner förs kring etiska frågor. 
Rutiner för dessa har ännu inte behandlats av ledningen. Detta är något som byrån arbetar 
med att utveckla.  

5.4 Respondent: X4 
 
Intervjun med respondent X4 genomfördes via telefon under avtalad tid. Respondenten 
befann sig på sitt kontor och författarna befann sig i ett grupprum. Det var en trevlig och 
avslappnad stämning och intervjun varade i cirka 45 minuter. 

5.4.1 Bakgrundsinformation respondent: X4 
 
Respondent X4 har arbetat inom revisionsbranschen i cirka 30 år och har varit auktoriserad i 
cirka 25 år. Idag är respondenten en av delägarna i en mindre byrå i södra Sverige. X4 arbetar 
som auktoriserad revisor och genomför revisioner både med och utan assistenter. X4 berättar 
att hen känner till beteendet och att detta är något som X4 har erfarenheter av. Respondenten 
tror att beteendet uppkommer på grund av tidsbrist eller att revisorn av någon anledning inte 
vill granska företaget ordentligt. Detta kan ske genom att vissa poster kan anses som 
oväsentliga och i med detta undviker revisorn att granska dessa poster. Enligt X4 går detta att 
genomföra om till exempel revisorn aktivt sätter gränserna på en sådan nivå att de därmed kan 
undvika att granska vissa poster. Detta är något respondenten tror förekommer.  

5.4.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Respondenten beskriver ett kontrollsystem som liknar X3. Det som skiljer är att X4s byrå är 
medlem i FAR vilket innebär att FAR genomför de externa kontrollerna. Vi har delat upp 
kontrollsystemen liknande tidigare respondenter.  
 
(1,2) Genomgång och interna kontroller 
X4 beskriver två kontroller, (1) genomgång och (2) interna kontroller de båda liknade X3s 
kontroller.  
 
(3) Externa kontroller 
Byråns kvalité kontrolleras externt vart sjätte år av FARs kvalitetskontrollanter. Kontrollanten 
går igenom ett schema, de tittar bland annat på byråns rutiner och att byrån följer de regelverk 
som finns. Kontrollanterna gör även ett stickprov på utförda revisioner och granskar dess 
kvalité.    
 
Enligt X4 upptäcks det kvalitetshotande beteendet i de olika kontrollerna som genomförs på 
byrån, dock påpekar X4 att det är alltid den påskrivande revisorn som har ansvaret. Vidare 
berättar respondenten att den auktoriserade revisorerna har jobbat länge med kunden och med 
detta byggt upp en stor erfarenhet och kännedom om företaget. Genom detta vet den 
auktoriserade revisorn oftast vart fel i årsredovisningen kan uppstå. 
 
De externa kontrollerna tror X4 kan upptäcka ett kvalitetshotande beteende ifall det är så att 
byrån brister i sina rutiner eller då det görs ett stickprov på utförda revisioner. Dock nämner 
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X4 att det inte är säkert att FAR väljer rätt stickprov. Vidare berättar X4 om kontroller som 
genomförts och menar att syftet med granskningen från FARs sida är inte att hitta fel utan är 
att hitta rätt. Har någon gjort fel kommer FAR med säkerhet att påpeka det och en diskussion 
kommer att föras. Nackdelarna med de kontroller som FAR utför menar X4 är att de tar tid, 
men fördelen är att de får feedback på det utförda arbetet.  

5.4.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende och belöningssystem 
 
X4 förklarar att om en anställd skulle ha hoppat över ett steg i processen så skulle X4 börja 
med att prata med den anställde och förklara hur den skulle ha gjort egentligen. X4 har aldrig 
varit med om att en anställd upprepande gånger agerat med ett kvalitetshotande beteende och 
kan inte riktigt svara på hur det skulle hanteras i byrån. X4 anser ändå att prata med personen 
är en bra åtgärd om problemet skulle uppstå, för att få en förklaring till varför beteendet 
uppkommit. Beror handlandet på att personen missuppfattat uppgiften eller okunskap? När 
X4 har vetenskap om detta är det lättare att försöka lösa problemet. 
 
Den belöning byrån använder sig av är “glada hejjarrop” som X4 uttrycker det. X4 anser att 
de anställda ska få veta om ett bra eller dåligt jobb har genomförts. Detta ges under 
genomgången med assistenten. En annan situation där beröm ges är om till exempel X4 
upplever att en bra känsla uppstår mellan en anställd och klienten. I övrigt har byrån ett 
ekonomiskt bonussystem, som enligt X4 bygger på magkänsla. Respondenten anser att om det 
ska bygga systemet på mätbara saker är risken att de anställda börjar göra fel.  

5.4.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
Respondent X4 tror att den största stressen kommer ifrån tidsaspekten. Dock tror inte 
respondenten att det har någon större påverkan i deras byrå. Dessa faktorer diskuteras inte i 
ledningen utan respondenten tror att det är något revisorer får lära sig att leva med. “Vi har 
deadlines med deklarationer och årsredovisningar som ska in vissa datum. Det finns där hela 
tiden, vi kan inte göra någonting åt det. Sen finns det personer som inte klarar av det, då har 
jag svårt att säga vad jag skulle kunna göra för någonting för att lösa det. Jag har levt med 
det här så pass länge nu”. 
 
Vidare berättar X4 att alla inte klarar av att hantera stressen och då anser X4 att personen har 
valt fel yrke. X4 berättar att det finns en möjlighet att ge personen mindre uppdrag, dock 
menar X4 att detta inte löser problemet utan flyttar endast på problemen. Därefter berättar X4 
att ytterligare ett problem som kan uppstå och ge upphov till stress är att duktiga och 
ambitiösa personer tenderar att acceptera för mycket arbete utan att klaga på 
arbetsbelastningen. Då menar X4 att det gäller som chef att vara uppmärksam när 
arbetsbördan blir för stor och lösa det. X4 berättar vidare att då arbetet ska fördelas ut bland 
de anställda så tar byrån hänsyn till vilka kvalifikationer personen har samt kompetens och 
tillgänglig tid.  

5.4.5 Etisk kultur 
 
X4 upplever en stark etisk kultur på byrån där de flesta anställda känner tydligt vad som är 
rätt och fel. Vidare berättar X4, för en som arbetar med revision kan detta ofta vara ett 
problem. Detta förklarar X4 med att de kan hitta fel som är förhållandevis små och som 
många gånger inte ska noteras. Dessa fel kan vara oetiska men respondenten menar att det kan 
vara svårt att göra någonting åt felen. Ibland försöker de förmå kunden att ändra dessa fel om 
det kan tänkas påverka kunden i framtiden. 
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X4 tror att den starka etiska kulturen i byrån är medärvt hos de anställda. I byrån finns vissa 
utskrivna etiska riktlinjer som ska följas. Exempelvis nämns tystnadsplikten kring information 
gällande kunderna. X4 anser vidare att det är ledningen som bestämmer nivån för den etiska 
kulturen. Vidare berättar X4 att hen inte har upplevt att assistenterna inte vågar komma och 
ställa frågor. “Jag försöker påpeka för assistent som gör ett jobb för mig att de ska kunna 
säga vad de tycker och tänker. Annars utvecklas varken jag eller dem. Även om assistenten 
tycker och tänker någonting så händer det att deras uppfattning ändras om de hittar något 
nytt. Det är inte ovanligt, tack vare att man ifrågasätter. Revision är ett ifrågasättande”. 
 
X4 berättar att det finns två sidor av underrapporteringen av tiden och medger att detta 
beteende har förekommit. Då det förekommer försöker X4 att prata med personen och ta reda 
på orsaken. Några orsaker X4 nämner är att assistenten tycker att det blir för dyrt för kunden 
och att de därmed tycker synd om kunden, eller att assistenten nedvärderar sitt eget arbete. 
Detta tycker X4 är fel. Byrån har haft möten med de anställda kring underrapportering av tid. 
På mötet tydliggjorde ledningen att de anställda ska rapportera den tid de arbetar med 
uppdraget, sen är det upp till den faktureringsansvariga att bestämma vad som går att debitera 
kunden. 

5.5 Respondent: X5 
 
Intervju med X5 genomfördes enligt avtalad tid på dennes kontor. Till intervjun hade 
respondenten skrivit ut bakgrundsinformationen och frågorna vilket underlättade intervjun. 
Stämningen under intervjun upplevdes som lugn, avslappnad och trevlig.  

5.5.1 Bakgrundsinformation respondent: X5 
 
Respondent X5 är auktoriserad revisor och partner i en större byrå som är belägen i norra 
Sverige. X5 har arbetat som revisor i cirka 30 år och varit auktoriserad i cirka 24 år. 
Respondenten har tidigare arbetat som kvalitetskontrollant i byrån. På frågan om X5s tidigare 
erfarenheter av det kvalitetshotande beteendet blev svaret: “Ja, detta är inget nytt, det är 
något som framkommer lite nu och då, att folk genar lite i kurvorna ibland”.  
 
Resultat från tidigare studier var inget som förvånade X5. På frågan om vilka faktorer som 
skulle kunna bidra till att en anställd agerar med ett kvalitetshotande beteende svarade 
respondenten: “Jag tror i vissa fall att det är omedvetet, om det är mer komplicerade poster 
och så vidare. Då kanske assistenten ska fråga om hjälp istället för att hoppa över arbetssteg. 
Hoppar man över något så kommer det i regel fram då man har genomgång med 
assistenterna eller med de som har utfört arbetet. Då blir det att komplettera. Men orsakerna 
till beteendet skulle jag säga är tidsbrist och okunskap”. 

5.5.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Byrån har ett omfattande kontrollsystem. För att underlätta strukturen har vi valt att 
strukturera kontrollsystemet liknande tidigare respondenter, (1) Genomgång (2) Interna och 
(3) externa kontroller. 
 
(1) Genomgång 
Den första kontrollen sker då den auktoriserade revisorn har en genomgång med assistenten 
innan slutrevisionen med kunden. Om inte genomgången sker kommer revisorn bli 
tillrättavisad, om uppdraget blir utsatt för kontroll. På frågan om genomgångar genomförs 



 
  
51 

efter varje revision svarade X5: “Det ska vara efter varje revision, oavsett. Den som skriver 
på måste kontrollera innan och göra en bedömning om det är okej att skriva på. Den 
påskrivande revisorn är inte särskilt aktiv mer än i planeringsfasen och slutfasen. Vi 
reviderar på det här sättet. Sen så följer den påskrivande revisorn upp: Har vi gjort allting? 
Dokumenterat allting på rätt sätt? Har vi missat någonting? Och så vidare. Revisorn vill inte 
skriva på någonting som senare visar sig vara felaktigt. Där kan jag väl erkänna att under 
den jobbiga perioden kan genomgångarna kanske bli lite mer översiktligt beroende på vem 
som utfört jobbet. Om det är en ett eller två- åring som inte har jobbat länge, då blir man 
noggrann. Men är det någon mer erfaren som jag vet är kompetent, då bläddrar jag lite 
snabbare om jag säger så”.  
 
(2) Interna kontroller 
De interna kontrollerna anser respondenten har ökat under senare år. Den interna kontrollen 
sker varje år medan partners kontrolleras vart tredje år. Det nätverk som byrån ingår i har ett 
kvalitetsgranskningsorgan som granskar större uppdrag. Då byrån är global och placerad i 
norden så kommer kvalitetskontrollanter från grannländerna och granskar byrån. Kunskapen 
om vilka revisorer och uppdrag som blir granskade kan respondenten inte svara på. På de 
större uppdragen vet X5 ungefär hur det fungerar. “På de större uppdragen, som i mitt fall, 
där vet jag kanske på förhand att jag har 3-4 uppdrag som kan vara aktuella. Då är det som 
regel något av dem. Förut tror jag att det var en gräns på mer än 200 revisionstimmar och då 
är det ganska stora uppdrag”.  
 
Om en revisor blir underkänd väntar omgranskning nästa år. Om revisorn även är partner i 
byrån leder det till en ekonomisk sanktion i form av avdrag på ersättningen. I övrigt beskriver 
X5 ett liknande kontrollsystem som X1. 
 
(3) Externa kontroller 
De externa kontrollerna beskrivs som liknade respondent X1. 

5.5.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
 
På frågan om det kvalitetshotande beteendet har upptäckts i byrån svarade X5: “Det är i 
sådana fall omedvetet eller på grund av stress eller okunskap då det har genats i kurvorna. 
Det kan säkert förekomma utan att det kommer fram också. Men jag tycker det är ett sådant 
otroligt fokus på det här med interna kvalitetskontroller så man ser till att inte missa något 
bara för att inte hamna i skamvrån”.  
 
X5 förklarade att om de upptäcktes i samband med genomgångarna efter avslutad revision ger 
den auktoriserade revisorn först feedback om vad som inte har gjorts tillräckligt bra och vad 
som ska göras bättre i framtiden. Därefter följer komplettering. Om det skulle vara en 
assistent som ständigt agerar kvalitethotande menar respondenten att: “Då måste man prata 
allvar med den här personen och fråga varför han beter sig som den gör och blir det ingen 
förbättring, då sitter han snart utan arbetet vill jag påstå”. 
 
Byrån använder sig av både ekonomiska och icke ekonomiska belöningar till de anställda. 
Belöningarna grundas dels på kvalité, hur snabbt arbetet genomförs och prestation. De 
ekonomiska belöningarna tilldelas genom högre lön och bättre karriärmöjligheter. Icke 
ekonomisk belöning i form av beröm ges till anställda i samband med genomgångarna. “Har 
man gjort ett bra jobb, då förtjänar man att höra detta och tvärtom också naturligtvis”.  



 
  

52 

5.5.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
X5 anser att det som stressar de anställda under revisionsprocessen är tidspress. Detta 
förekommer oftast under våren då det är högsäsong och alla revisioner ska bli klara i tid. 
Enligt respondenten ökar stressen ytterligare om kunden avviker ifrån planeringen och 
revisionen måste flyttas några veckor. Dessa ändringar förstör planeringen. Byrån arbetar med 
preliminära tidsbudgetar. Dessa baseras på tidigare revisioner. Budgetarna kan förändras 
beroende på om något har hänt i bolaget som påverkar revisionen av bolaget. X5 berättar att 
dessa stressfaktorer är något som diskuteras i ledningen och något som ledningen försöker att 
balansera på bästa sätt. Samtidigt påpekar respondenten: “Stressigt har det alltid varit i denna 
bransch. 95 % av alla bolag har kalenderår som räkenskapsår, då är det ett halvår allting ska 
göras. Vi kan bara gilla läget. Vi kan inte ta in extra personal till exempel. Det går inte i den 
här branschen”.  
 
Som metoder för att minska stressen bland de anställda nämner X5 att i nystartade bolag 
försöker byrån att föreslå ett brutet räkenskapsår. Detta skulle bidra till mindre stress för de 
anställda under högsäsong. De anställda ges även utbildning i att effektivisera sin tid då detta 
ingår i grundutbildningen.  

5.5.5 Etisk kultur 
 
Byrån har utarbetade etiska riktlinjer som de anställda kan ta del av via byråns intranät. Dessa 
riktlinjer diskuteras och fastställs under partnermöten. Respondenten upplever den etiska 
kulturen på byrån som stark. X5 anser att byrån fokuserar på den etiska miljön på 
arbetsplatsen och att det är någon som ingår i grundutbildningen av de anställda. 
Respondenten påpekar också behovet av att äldre som ska föregå med gott exempel. “Det är 
viktigt för oss äldre och erfarna att hålla på våra värderingar. Gör vi inte det är det definitivt 
inte bra. Vi äldre och erfarna ska föregå med gott exempel och så att säga fostra de yngre. 
Gör vi inte det kommer åtgärder att tas till, definitivt”.  
 
Som förslag för att stärka den etiska kulturen bland de anställda om denna ansågs som låg 
svarade respondent X5: “Om det är enskilda personer skulle man konfrontera personen. Vi 
har ganska högt i tak på byrån och jag skulle inte ha några problem att ta diskussionen med 
vederbörande om en anställd börjar fallera på olika områden”.  
 
Respondenten anser att det finns tid för anställda att diskutera val som görs i 
revisionsprocessen. Byråns ambition är boka in team-möten i planeringsstadiet, innan 
revideringen. På mötet formuleras planeringsdokument och allt som ska göras. På detta möte 
har alla i teamet möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.  
 
På frågan om hur X5 ser på om en anställd underrapporterar tid som har lagts ner på en 
revision, svarade respondenten: “Det diskuteras ganska ofta. Ibland har det förekommit att 
kundansvarig/faktureringsansvarig tycker att revisionen har tagit för lång tid. Det kan ge 
incitament att vid nästa tillfälle jobbar assistenten gratis. Men det har vi sagt är absolut 
förbjudet. Det påverkar planeringen framöver och är strikt förbjudet på denna byrå”. 
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5.6 Respondent: X6 
 
Intervjun med respondent X6 genomfördes under avtalad tid via telefon. Vi befann oss i ett 
grupprum och respondenten befann sig på dennes kontor. Det var en trevlig och avslappnad 
stämning och intervjun varade i cirka 44 minuter.  

5.6.1 Bakgrundsinformation respondent: X6 
 
Respondent X6 har varit godkänd revisor i cirka 18 år men arbetat inom revisionsbranschen i 
30 år. X6 är både partner och kvalitetsansvarig i en större byrå belägen i södra Sverige. X6 
arbetar med revisioner, både med och utan assistenter. X6 var inte förvånad över resultatet 
från tidigare studier, men berättade att hen inte läst om det kvalitetshotande beteendet tidigare. 
Vid frågan om vilka faktorer som X6 tror bidrar till beteendet svarade respondenten: “Stress, 
tidsbrist och okunskap. Framförallt de bitarna. När du inte har kunskap och inte riktigt vet 
vad du sitter och granskar. Sedan tror jag att det är en stor bit att man inte vågar fråga och 
få det förklarat för sig”. 
 
X6 berättar att beteendet förekommer ofta i arbetet, både då respondenten kontrollerar 
assistenternas jobb och vid kvalitetsgranskningar. Ett exempel som X6 ger är följande: “De 
har inte något bra revisionbevis vid olika poster som de har skrivit en notering på. Finns det 
inga bevis vid noteringen då har man inte riktigt gjort det man skulle göra, och ja då har man 
fuskat sig igenom granskningen kan man säga”. 

5.6.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
X6 beskriver ett kontrollsystem som till viss del liknar det som beskrivs av X1, både det 
interna och externa kontrollerna. Strukturen av kontrollerna kommer att presenteras i samma 
utformning som tidigare respondenter.  
 
(1) Genomgång 
På byrån granskar den påskrivande revisorn assistenternas arbete genom att gå igenom akten. 
Assistenten för ofta anteckningar som den auktoriserade revisorn sedan går igenom. I övrigt 
går genomgången till på liknande sätt som hos de övriga respondenterna. 
 
(2) Interna kontroller 
Byråns interna kontroller sker årligen under lågsäsong av medarbetarna där minst 1 uppdrag 
kontrolleras. X6 berättar att: “Detta gör byrån för att säkerställa att kvalitén ska hålla om 
FAR kommer ut eller om revisorsnämnden kommer ut och gör kontroller”. X6 anser inte att 
det finns något jäv problem i granskningen då respondenten menar att det är viktigt att vara 
professionell. Vidare beskriver X6 ett internt kontrollsystem som liknar det kontrollsystem 
som X1s byrå använder sig av. 
   
(3) Externa kontroller 
Den externa kontrollen som sker på byrån är som tidigare nämnt en systemgranskning där 
FAR kontrollerar att systemet fungerar kring de interna kontrollerna. X6 anser att FAR har 
möjlighet att upptäcka om en revisor har agerat kvalitetshotande. X6 menar även att det är 
“hyfsat lätt” att upptäcka ett kvalitetshotande beteende i de olika kontrollerna som genomförs 
på byrån då den som kontrollerar går igenom granskningsprogrammet och revisionsbevisen.  
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5.6.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
 
I de fall där ett kvalitetshotande beteende har upptäckts har detta skett under 
provanställningen. Detta har lett till att personen ifråga fått lämna byrån. Om det däremot är 
en person som har arbetat länge har byrån en coaching process. I denna process ingår 
utvecklingssamtal och utvärderingar. X6 tror att dessa åtgärder är väldigt effektiva och byrån 
har därför valt att starta upp ett nytt projekt med tätare samtal vilket respondenten tror är bra. 
X6 påpekar dock att det kan bli tungt under våren och att de finns en risk att dessa samtal 
glöms bort eller inte går att genomföra på grund av tidsbrist. I övrigt tror X6 att det är 
effektivt, samt att alla blir sedda och får komma till tals. Medarbetarna får därmed en 
möjlighet att säga vad de själva känner eller berätta om det är något de inte förstår eller om 
det vill ha mera utbildning och så vidare. På byrån försöker revisorerna ge varandra feedback, 
men erkänner att det är lätt hänt att detta missas.  

5.6.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
X6 tror att det är arbetsbelastningen som stressar de anställda i revisionsprocessen. Byrån har 
högsäsong från februari till juni då nästan allt jobb ska göras. X6 anser att det blir stressande 
med deadlines och tidsbudgetar och respondenten anser att det är ett dilemma. Detta 
diskuteras i ledningen men X6 menar att det är en del av revisorsyrket. Byrån har inga 
särskilda metoder för att motverka stressen utan ledningen försöker att muntra upp de 
anställda med gemensamma aktiviteter, exempelvis i maj brukar byrån anordna något för alla 
på kontoret som en belöning efter det hårda arbetet. 
 
Byrån arbetar med tidsbudgetar eller revisionsbudgetar som de benämner dem. De 
kvalificerade revisorerna försöker därmed förmedla till assistenterna hur lång tid ett uppdrag 
bör ta. Assistenterna har ingen större möjlighet att påverka upplägget, däremot har 
assistenterna möjlighet att säga till om det är något som är utöver det normala i akten och 
behöver därmed fler timmar att revidera. X6 berättar även att byrån inte har någon regelrätt 
utbildningen eller kurser i hur de ska effektivisera sin tid utan det är upp till deras faddrar att 
förmedla. När de fördelar ut arbetet till de anställda tar de hänsyn till den tillgängliga tiden. 

5.6.5 Etisk kultur 
 
Då frågan om hur den etiska kulturen upplevs svarade respondenten: “Det är svårt att säga, 
jag tycker att den är okej, men skulle man fråga någon annan så kanske dem skulle tycka att 
den är helt tokigt. Så ja, jag tycker att den är okej. Vi är en hyfsat homogen grupp också, det 
blir ju oftast så på en revisionsbyrå”. 
 
Byrån har utarbetade etiska riktlinjer som anställda ska följa och dessa återfinns i 
personalhandboken. X6 tror att coaching processen och diskussionerna som förs är en del i 
arbetet för en stark etisk kultur på byrån. Detta för att undvika oklarheter, ryktesspridning och 
missförstånd. Dock berättar X6 att hen vågar berätta vad denne tycker och anser därför att det 
är högt i tak men att det kan bero på respondentens position i företaget och att det finns 
anställda som kanske inte håller med.  
 
När vi ställer frågan om underrapportering av tid blev svaret: “Ja i första läget skulle jag 
tycka att, vad kul att det gick fort, men sen kan man fundera: Har assistenten verkligen gjort 
allt jobb? Är det rimligt att kunna göra revisionen på så kort tid? Det händer sällan att en 
assistent underrapporterar tid tror jag. Jag har inte sett detta, snarare tvärtom, vi tycker att 
det är för mycket tid som läggs ner många gånger. Jag tror inte att det förekommer så ofta. 
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För man vill gärna rapportera mycket timmar, de kan nog vara att den anställa rapportera 
timmar men inte har gjort jobbet, det är inte otroligt…”. 
 
Däremot berättar X6 att det finns en person på byrån som underrapporterar tiden men X6 ser 
hen som lite speciell. Personen i fråga är väldigt öppen med att underrapportera tid och menar 
att det är för att hen vill lära sig mera. Därför har byrån tillåtit detta. 

5.7 Respondent: X7 
 
Intervjun med X7 genomfördes enligt avtalad tid via telefon. X7 befann sig på sin arbetsplats. 
Stämningen upplevdes som avslappnad och trevlig. X7 kändes väl förberedd och intresserad 
av ämnet vilket bidrog till en intressant dialog mellan författarna och respondenten. Till 
intervjutillfället hade X7 skrivit ut bakgrundsinformationen och frågorna. Dessa hade X7 
framför sig vilket underlättade intervjun då X7 kunde följa med i frågorna.  

5.7.1 Bakgrundsinformation respondent: X7 
 
X7 är partner i en mindre byrå belägen i södra Sverige och har arbetat som auktoriserad 
revisor i cirka 15 år. På frågan om X7 hört talas om det kvalitetshotande beteendet förut, 
svarade X7: “Det teoretiska kring ämnet har jag inte satt mig in i men däremot har jag sett 
detta rätt så mycket i mitt arbete”.   
 
Resultatet ifrån tidigare studier var inget som förvånade respondenten. X7 ansåg att de 
faktorer som bidrar till att anställda agerar med ett kvalitetshotande beteende var tidspress. 
Sedan följt av en form av riskkalkylering; “Går det, så går det”. Den sista delen tror X7 bero 
på att den som reviderar anser att det är onödigt att genomföra vissa steg. X7 utvecklade 
sedan resonemanget “På den större byrån som jag jobbade på tidigare hade vi andra typer av 
revisionsverktyg som i princip var framtagna i USA och anpassade till stora börsbolag. Det 
var inte lika lätt att applicera på Nisses bil och skrot om vi tar det exemplet. Detta ledde till 
att du genomförde ett antal granskningsåtgärder för att uppfylla metodiken som i princip var 
helt meningslösa. Där var det upp till var och en av revisorerna att ta ställning, ska vi göra 
detta eller inte?”. 

5.7.2 kvalité och kontrollsystem  
 
Från empirin kunde vi urskilja ett kontrollsystem bestående av tre steg. De interna 
kontrollerna anser vi liknar X1s “very light” kontroll. 
 
(1) Genomgång 
Byrån har inga assistenter utan består endast av auktoriserade revisorer. Detta innebär att de 
auktoriserade revisorerna gör delar av granskningen åt den påskrivande, som sedan 
kontrollerar att granskningen har gått rätt till.  
 
(2) Interna kontroller  
Byrån har ett internt kvalitetssystem i enlighet med ISQC 1. En intern kontroll består av att en 
auktoriserad revisor på byrån väljer ut två av de största uppdragen som en annan auktoriserad 
revisor på byrån har reviderat. Den granskande revisorn kontrollerar att revisionen görs på ett 
enhetligt sätt och att ingen rundar hörn. Resultaten ifrån kontrollerna diskuteras senare i 
samband med ett styrelsemöte. Respondenten upplever att det inte är några problem att 
diskutera med kollegorna vad som var bra med revisionen och vad som var mindre bra 
genomfört.  
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(3) Externa kontroller 
Byrån har externa kontroller som utförs av FAR vart sjätte år. Denna granskning kontrollerar 
dels byråns kontrollsystem och de auktoriserade revisorerna individuellt. De individuella 
granskningarna består av att byrån skickar de tio största uppdragen till FAR vad gäller 
balansomslutning och resultatmässigt. FAR kan välja något utanför dessa tio uppdragen, dock 
tror respondenten att det alltid är något av de tio uppdragen som väljs. X7 menar att med detta 
vet de auktoriserade revisorerna vilka uppdrag som kan bli granskade. Respondenten berättar 
om vilka problem hen finner med de kontrollsystemen som finns. “Det man kan säga om 
systemen är att de fångar upp de uppdrag som man vet kommer bli granskade. Du har ett 
mycket större problem med de som aldrig kommer att bli granskade och det är där man 
rundar hörnen ganska rejält. Inte här men hos min tidigare arbetsgivare så var det ganska 
mycket så. Även där visste man före den interna och externa granskningen vilka typer av 
uppdrag som skulle väljas”. 
 
Vidare menar X7 att den nuvarande byråns interna kontroller och externa kontroller skulle 
fånga upp om en anställd på byrån agerade med ett kvalitetshotande beteende. 

5.7.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende och belöningssystem 
 
X7 har aldrig upplevt att en anställd på byrån har agerat med ett kvalitetshotande beteende. 
Om det upptäcktes skulle det leda till konfrontation av den anställda där denna får förklara 
vad som har skett. Sedan finns det ytterligare direktiv i byråns kvalitetshandbok där det 
framgår att ärendet ska adresseras till styrelsen. Där finns det ett antal straffsanktioner som i 
värsta fall leder till avslutad anställning. Respondenten anser att det inte går att bedriva en 
verksamhet då en anställda agerar med ett sådant beteende. 
 
Byrån använder sig av ett belöningssystem där debiteringsgraden är en parameter som de 
anställda utvärderas efter. X7 berättar att dessa parametrar är svåra för de anställda att påverka 
då det beror på vilka kunder som byrån har. Belöningssystemet är under utveckling där 
parametrar som den anställda kan påverka är prioriterade. 

5.7.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
X7 upplever att det inte finns något i revisionen som stressar de anställda. Uppdragen 
faktureras per timme. Fastprisuppdrag är något som sällan förekommer. Byrån använder sig 
av något som X7 nämner som informella tidsbudgetar som i princip kommuniceras när 
uppdraget startar. Deadlines är inget som förekommer då kunderna består av mindre företag. 
Byrån planerar noggrant de uppdrag som ska göras och följer upp dessa veckovis för att 
kontrollera att tidsschemat följs. Är det någon anställd som ligger efter omfördelas arbetet 
mellan det anställda. Enligt X7 motverkas stor del av stressen av den noggranna planeringen 
och uppföljningen. 

5.7.5 Etisk kultur 
 
Byrån har etiska riktlinjer i en personalhandbok som de anställda kan läsa. X7 upplever den 
etiska kultur som väldigt hög. På frågan hur denna starka kultur har skapats svarade X7: 
“Denna kultur har skapats av vår kontorschef som har drivit denna byrå i över 20 år. Han 
har en bakgrund som anställd på skatteverket och är väldigt regelrätt i allt han gör. Detta har 
format oss anställda och bidragit till kulturen helt enkelt”.  
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På respondentens tidigare arbetsplats upplevdes den etiska kulturen som betydlig lägre än vid 
nuvarande arbetsplats. X7 anser att storleken på byrån spelar roll. “I mindre byråer arbetar 
man nära varandra där alla arbetar under samma regler. På större byråer ges möjlighet att 
köra sitt egna race. Detta skulle upptäckas mycket tidigare i mindre byråer. Jag reflekterade 
när jag hade jobbat ute i en månad i streck och inte träffat några arbetskamrater, att jag hade 
kunnat vara död i någon vecka utan att någon hade upptäckt det (skratt). I princip så, det är 
en stor skillnad”. 
 
X7 anser att det finns några metoder för att stärka den etiska kulturen på en byrå. Detta skulle 
ske genom fortlöpande diskussioner och utbildning om konsekvenser vid ett oetiskt 
handlande. Vilka risker som finns och så vidare. Detta för att informera och belysa denna typ 
av frågor. Om möjligheten finns föreslår X7 att statuera exempel för att visa de anställda 
eventuella konsekvenserna. X7 anser att underrapportering av tid inte ska förekomma i yrket. 
Detta är något som X7 har stoppat vid ett flertal tillfällen på sin tidigare arbetsplats. 

5.8 Respondent: X8 
 
Intervjun med respondent X8 genomfördes via telefon under avtalad tid. X8 befann sig vid 
tidpunkt på dennes kontor. X8 arbetar på ett mindre kontor i de södra delarna av Sverige. X8 
uppfattades som återhållsam under intervjun. Intervjun varade i cirka 33 minuter. 

5.8.1 Bakgrundsinformation respondent: X8 
 
Respondent X8 har arbetat i cirka tre år med revision och hälften av dem som 
kvalitetsansvarig. X8s arbetsuppgifter innefattar att kvalitetskontroller sina medarbetare och 
utöver detta arbetar respondenten själv som revisor och assisterar vid revisioner. X8 berättar 
att hen förstår innebörden av det kvalitetshotande beteendet men har inte hört det som ett 
samlat begrepp. X8 misstänker att den största orsaken till beteendet är att personerna känner 
att de måste hålla budgeten och att det kan ta överhanden. X8 berättar följande: “Sen det kan 
vara att det är någon form av osäkerhet som gör att man inte orkar eller man inte vill lyfta 
fram problem också. Du vet inte hur du tar tag i det, så man vill inte se allting heller kan jag 
tänka mig”. X8 har inte själv några tidigare erfarenheter av det kvalitetshotande beteendet. 

5.8.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
Vi kommer att presentera X8 med samma struktur som de andra respondenterna. 
 
(1) Genomgång 
De auktoriserade revisorerna granskar uppdragen som genomförs av assistenterna. Ingen 
checklista används utan genomgången är av en övergripande bedömning av arbetet och om 
komplettering behövs. X8 berättar att alla delmoment i revisionen ska godkännas och 
signeras. Har den påskrivande revisorn några frågor tas dessa upp under genomgången. 
 
(2) Interna kontroller 
På byrån är det X8 som genomför de interna uppdragskontrollerna. X8s roll är därmed att 
rapportera inom det interna nätverket. Uppdragskontrollen utför X8 årligen och då följs en 
checklista där respondenten bockar av ett uppdrag per vald revisor för att se hur väl byrån 
följer ISA. X8 använder olika checklistor och den senaste är från FAR. De uppdrag som X8 
väljer att granska kommer från en uppdragslista som baseras på risk. Dessa uppdrag är extra 
riskfyllda beroende på ett antal faktorer. Som exempel på faktorer nämner X8 dåliga 
marginaler och allmänt intresse hos klienten. Vi frågade om X8 har granskat något uppdrag 
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som inte finns i listan och då berättade respondenten att listan är en ny del i 
kvalitetskontrollen och har inte funnits förut. X8 var rätt säker på att de som skulle bli 
kontrollerad inte visste vilket uppdrag som skulle väljas av de tio uppdragen. Nätverket har 
använt samma ansats som FAR, det vill säga att det meddelas innan vilka uppdrag som kan bli 
föremål för granskning.  
 
(3) Externa kontroller 
Inom nätverket har de även externa kontroller vilket innebär att en person från en annan byrå 
kommer och granskar dem. Kontrollanten granskar då X8s granskning för att undersöka om 
de kommer fram till samma slutsats. Därefter kontrolleras byrån som helhet. Även denna byrå 
har en systemgranskning som genomförs av FAR vart sjätte år. 
 
X8 menar att byråns kontroller skulle kunna upptäcka om en anställd har agerat 
kvalitetshotande. Respondenten berättade också att anställda många gånger skärper till sig lite 
extra då de vet om att de ska bli kontrollerade. 

5.8.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
 
X8 har inte upptäckt att en anställd medvetet har agerat kvalitetshotande. Hur beteendet skulle 
hanteras om det upptäcktes vet X8 inte exakt, men det X8 vet är att hen måste rapportera till 
ledningen och kvalitetsrådet där ställning tas till hur det ska hanteras. Respondenten vet 
därefter inte hur kvalitetsrådets process ser ut. 

5.8.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
Vid frågan om vad som stressar de anställda i revisionsprocessen svarade respondenten “Tid 
är en återkommande faktor skulle jag gissa på. Det har man upplevt själv också. IT fel, eller 
att IT- systemet inte fungerar. Sen kan det vara om man är ute mycket och inte träffar sina 
chefer ofta, detta kan stressa då det blir svårt att kommunicera”. 
 
Dessa stressfaktorer är någonting som brukar diskuteras på personalmöten. De anställda 
brukar diskutera synen på budgeten, att den ska vara mera målsättande till exempel. 
Respondenten tycker att anställda får gehör för sina åsikter och tror att det är lättare på en 
mindre byrå. Byrån arbetar inte aktivt med tidsbudgetar utan de auktoriserade revisorerna 
brukar meddela assistenterna vilket datum revisionen ska vara färdigt. Därefter ligger ansvaret 
på assistenten att genomföra uppdragen och sända iväg det i tid. Respondenten berättade även 
att, om det är en person som har för mycket att göra omfördelas arbetet internt på byrån. X8 
upplever arbetsmiljö som ganska lugn och att ledningen är mån om att personalen ska ta sina 
raster samt att alla går iväg och äter lunch. 

5.8.5 Etisk kultur 
 
På frågor kring etisk kultur svarade respondenten: “Jag upplever kulturen som sådan, med att 
det är en viss lättsamhet, öppenhet och lätt att kommunicera. Det är mer en känsla av vad 
som är rätt och fel som man vet finns där men inte kanske är uttalad alla gånger…”. X8 tror 
att denna kultur kommer ifrån de som grundat byrån, de har känt varandra länge och det ligger 
en lugn och avslappnad stämning mellan dem. 
 
Byrån har en kvalitetshandbok med utarbetade etiska riktlinjer som är en del i hur de 
anställda och byrån ska följa ISQC 1. I denna nämns bland annat oberoende och att all 
personal ska ha rätt utbildning. På byrån finns även en revisionshandbok som tar ställning till 
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de olika ISORna som byrån ska följa. Vi frågade X8 om hur de två handböckerna används. 
Respondenten svarade följande: “Kvalitetsmanualen är mer övergripande. Den är egentligen 
mer en prydnadsgrej (skratt) nämen den finns och ska läsas. Vi kräver underskrifter på att 
alla har läst igenom den en gång per år. Likadant i revisionshandboken som är hur vi gör på 
uppdragsbasis. Den används oftare”. Med “prydnadsgrej” syftar respondenten att den inte 
används vardagligt men att den ändå är lika viktig. 
 
I övrigt anser X8 att de har högt i tak på byrån och att de anställda vågar ventilera sig om 
något skulle anses vara fel. Dock anser X8 att det kanske borde ges mera tid till att diskutera 
beslut som tas i revisionsprocessen. X8 berättar även att de är väldigt noga med att ingen 
underrapportering av tid får ske på byrån.  

5.9 Respondent: X9 
 
X9 upplevdes som väl förberedd då respondenten hade läst igenom bakgrundsinformationen 
innan intervjun och hade dem utskriva på ett papper framför sig under intervjutillfället. 
Stämning var avslappnad och trevlig. Respondenten upplevdes intresserad av ämnet. 

5.9.1 Bakgrundsinformation respondent: X9 
 
X9 arbetar på en större byrå i södra Sverige och har varit auktoriserad revisor i cirka 10 år. 
Respondenten innehar förutom rollen som auktoriserad revisor även rollen som 
kvalitetsansvarig, etik-ansvarig och partner i byrån. Den viktigaste uppgiften som 
kvalitetsansvarig är att ansvara för de interna kontrollerna i byrån. I rollen som etik-ansvarig 
finns X9 som stöd och bollplank för anställda vilket innebär att om de anställda ställs inför 
frågor som “Kan detta var rätt?”, “Får jag göra detta som revisorsassistent? Och så vidare”, 
ska respondenten finnas som stöd för att reda ut eventuella oklarheter.  
 
Resultatet från de tidigare studierna var inget som förvånade X9. Begreppet kvalitetshotande 
beteende var inget respondenten hört talas om som ett samlingsbegrepp, men innebörden var 
något som X9 förstod. Som förslag till vilka faktorer som påverkar att anställda agerar med ett 
kvalitethotande beteende gav respondenten: “Tidspress är definitivt en, sedan kan det vara 
situationer där man är rädd för att komma fram till ett resultat där man måste agera. Till 
exempel att man misstänker att företaget bedriver brottslig verksamhet eller någonting. Då 
kanske några individer kan tänka sig att hoppa över vissa steg eller moment för att inte 
komma fram till dessa slutsatser”. 

5.9.2 Kvalité och interna kontroller 
 
Byråns kontrollsystem kommer att presenteras med samma struktur som övriga respondenter. 
X9 beskriver ett kontrollsystem som till stora delar liknar X1 och X6. 
 
(1) Genomgång 
Efter varje revision försöker den auktoriserade revisorn ha en genomgång med assistenten där 
de går igenom materialet. Enligt X9 sker detta genom att den auktoriserade revisorn bläddrar 
igenom pärmarna och frågar assistenten om det är några oklarheter. Därefter gör den 
auktoriserade revisorn en sammanfattad bedömning. Enligt X9 är det under denna genomgång 
som den auktoriserade revisorn skulle kunna upptäcka om en assistent har agerar med ett 
kvalitethotande beteende. Feedback är något som de auktoriserade revisorerna försöker att ge 
till assistenterna i samband med genomgångarna av en revision. Vidare nämner X9 “Att ge 



 
  

60 

feedback efter varje revision är definitivt målet, sen är det kanske så att tiden gör att det inte 
blir av”. 
 
(2) Interna kontrollerna 
Vi upplever att X9 beskriver byråns interna kontroller på ett liknande sätt som X6. 
 
(3) Externa kontroller   
Den externa kontrollen består av en systemgranskning av FAR. Respondenten anser att FAR 
och RNs kontroller bör upptäcka om en auktoriserad revisor har agerat kvalitetshotande. 

5.9.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende och belöningssystem 
 
Respondenten har aldrig upptäckt att en revisor agerar kvalitetshotande. Bland 
redovisningskonsulterna har detta förekommit vid ett tillfälle då en redovisningskonsult 
underkändes vid en kontroll. Det var enligt X9 en “hårfin” bedömning mellan underkänt och 
godkänt med förbättrande. Underkännanden hanteras på samma sätt för redovisningskonsulter 
som revisorer. Vid ett underkännande granskas ytterligare ett uppdrag. Sedan undersökts det 
underkända uppdraget ytterligare. Kommer det fram i kontrollerna att det är en assistent som 
har genat för mycket i arbetet konfronteras denna. I samband med konfrontationen får 
assistenten förklara sitt handlande. Sedan avsätts tid till att gå igenom och följa upp de 
framtida arbeten assistenten genomför samt ge feedback på dem. Om det skulle visa sig att det 
var en auktoriserad revisor som har gjort fel ska denna revisors arbete övervakas och sedan 
följas upp. Den underkända revisorn får inte avge en revisionsberättelse innan någon annan 
auktoriserad revisor har granskat arbetet. 
 
Byrån använder ett belöningssystem som grundar på den totala debiterbara tiden bland de 
anställda, som sedan fördelas ut jämnt bland personalen.  

5.9.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
“Det är samma sak som stressar alla, tiden. Yrket är ett säsongsarbete. En del revisorer 
hinner inte göra så mycket som de borde, detta tror jag även de anställda upplever” 
(Respondent X9). 
 
Respondenten menar att dessa stressfaktorer är något som diskuteras i ledningen. Alla i 
ledningen är medvetna om stress och dess påverkan. För att motverka stress bland de anställda 
försöker ledningen att planera och strukturera arbetsbelastningen. X9 beskriver att byrån 
arbetar med en form av informella tidsbudgetar, då de vet ungefär hur lång tid ett uppdrag 
kommer att ta. Med detta upplägg har både den auktoriserade revisorn och assistenten 
möjlighet att påverka och styra tiden själva. När arbetet fördelas ut bland de anställda så tar 
byrån hänsyn till erfarenhet, kunskap, kapacitet och pris för vad revisionen kan kosta totalt. 

5.9.5 Etisk kultur  
 
X9 upplever en stark etisk kultur på byrån och en form av likhetstänkande mellan de 
auktoriserade revisorerna på byrån. “Om någon kommer till mig och ställer en fråga, och jag 
säger, nej det är inte etisk. Då kan inte assistenten gå två rum bort och fråga samma fråga till 
en annan revisor och få ett annat svar”. 
 
I sin roll som etik-ansvarig kommer ibland assistenter och frågar om råd vid tveksamheter, 
detta anser X9 är ett gott tecken. “Då tänker assistenten i alla fall på det och gör inget som 
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hotar kvalitén. Det finns säkert assistenter som har motsvarande funderingar men går aldrig 
vidare och frågar om råd, utan de agerar utan att tänka över konsekvenserna”. 
 
Som förslag för att stärka den etiska kulturen på byråer där den skulle kunna anses som låg 
gav respondenten exempel på att ledningen ska föregå med gott exempel. Detta kanske inte 
alltid är så lätt påpekar X9. Respondenten tyckte även att ERFA-möten skulle kunna förstärka 
den etiska kulturen. Under ERFA-möte sker en dialog och erfarenhetsbyten mellan personer 
med liknande arbetsuppgifter. Detta ansåg X9 även skulle förbättra diskussionstillfällen 
mellan de anställda. ERFA-möten har införts på byråns redovisningsavdelning där 
diskussioner högt som lågt förekommer. Enligt X9 har ERFA-möten slagit så väl ut att det 
talas om att eventuellt införa dem på revisionsavdelningen. X9 anser att underrapportera av 
tid är något som inte ska förekomma i byrån och som ledningen avråder om det inträffar. 

5.10 Respondent: X10 
 
Intervjun med respondent X10 genomfördes på dennes kontor. X10 var väldigt intresserad av 
ämnet och det var en trevlig och avslappnad stämning. Intervjun varade i cirka 65 minuter. 

5.10.1 Bakgrundsinformation respondent: X10 
 
X10 har varit godkänd revisor i cirka 33 år varav 30 på nuvarande byrån. Byrån X10 arbetar 
på är en större byrå belägen i norra Sverige. X10 är varken partner eller kvalitetsansvarig i 
byrån, men arbetar med något som kallas director vilket innebär att respondenten sitter med i 
företagets regionledning. Rollen som director innebär att respondenten deltar vid möten några 
gånger per år där det bland annat diskuterar strategiska funderingar. X10 berättar därefter att 
det är ingen operativ roll utan hen fungerar mer som en resurs som ska föregå med gott 
exempel. Utöver rollen som director arbetar X10 med revisioner i ett flertal olika 
associationer, till exempel bostadsföreningar och aktiebolag. 
 
X10 kände inte till det kvalitetshotande beteendet sedan tidigare. Respondenten svarade 
följande: “Det där är en jättefråga, det är en oerhört komplex situation, den behöver sättas in 
i sitt sammanhang..”. Vidare berättar respondenten att “Vi har ett regelsystem och vi har en 
verklighet. Vi har ett regelsystem som egentligen kräver mer än vad vi har chans att leverera 
beroende på att vi lever under prispress. Vi har en marknad att ta hänsyn till och det sätter 
dem här sakerna mot varandra”. Dock är X10 medveten om att det genas, att det har genats 
och att det kommer att genas även i framtiden. Därför anser X10 att det är viktigt att revisorn 
använder sitt professionella omdöme och tänker själv. X10 anser följande om det regelverk 
som finns idag: “Att just nu så upplever nog de flesta praktiserande att det är för omfattande. 
Det är för detaljrikt, för lite utrymme för eget tänkande samt för mycket prick och bock och 
dokumentation framförallt”. 
 
X10 är lite förvånad över resultatet från tidigare studier. Dels på grund av att många svarade 
ärligt och att X10 anser att det är de komplexa delarna som revisorn ska granska. X10 tror att 
en bidragande faktor till det kvalitetshotande beteendet är tidspressen. X10 berättar att 
revisorer inte har möjlighet att arbeta på samma sätt som skattemyndigheten och granska ett 
uppdrag hur länge som helst och staten betalar. X10 berättar: “Vi ska ta hand om vartenda 
uppdrag och ska dessutom få betalt för det. Med ett sådant beteende är vi ute från marknaden 
på en gång. Det finns inte en kund som kan betala det utan vi måste hitta nyttan någonstans 
annars är det ju helt ointressant”. 
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X10 berättar följande om sina tidigare erfarenheter om kvalitetshotande beteende: “Det är inte 
konstigt, det inträffar varje dag. Vi har tidspress och limitar, de är det som gör det. Så om 
man tar sig tid att tänka igenom det så finns det en risk att personer omedvetet eller medvetet 
genar eller ja misslyckas helt enkelt”. 
 
Vidare berättar X10 att utvecklingen har gått fort framåt sedan respondenten började och att 
även alla dessa tekniska hjälpmedel ge upphov till det kvalitetshotande beteendet, X10 anser 
att det går att granska ihjäl sig och ändå inte vara nöjd. X10 anser följande: “Det går inte att 
gräva i allting, men möjligheterna finns. I och med detta förväntas revisorerna att upptäcka 
allting och det är det som är det stora bekymret, överflödet av information skapar en 
kvalitetsbrist, det låter väldigt märkligt men det kan bli åt det hållet”. 
 
X10 tror därför att de största hindren är tidspress och prisfrågan, X10 tror inte att det beror på 
kompetensen eller engagemanget hos revisorerna för det tror respondenten att det finns gott 
om. X10 anser att det är komplexa regler som ska följas och att det är viktigt som revisor att 
vara ödmjuk inför dessa och våga kommunicera och diskutera under revisionen. Det tror X10 
att revisorerna har en förmåga att göra, det är van att dra och slita och fundera, men X10 anser 
att de måste ges tid till det också. 

5.10.2 Kvalité och kontrollsystem 
 
X10 beskriver ett kontrollsystem som liknar X1, X5 och X6.   
 
(1) Genomgång 
Den auktoriserade revisorn har en genomgång liknade de andra respondenterna. 
 
(2) Intern kontroll 
Den interna kontrollen följer liknande steg som utfördes i X1s, X5s och X6s kontroller. 
Utöver detta finns det på byrån ett internt regelverk som X10 anser sträcker sig något längre 
än ISA som kontrollanten också undersöker att revisorn uppfyller. Revisorn är inte medveten 
om vilka uppdrag som kontrollanten kommer att välja. Efter att kontrollen genomförts, 
rapporteras detta internt och bedöms av den kvalitetsansvarige. Därefter förs en diskussion 
både med kontorschefen och den berörda revisorn. X10 är inte säker på hur ofta denna 
kontroll sker men tror att det är vart tredje eller vart femte år. Denna kontroll har därefter 
samma bedömningssteg som respondent X1 hade. X10 anser dock att vilken nivå revisorn 
uppnår är inte alltid säkert då de alltid måste föras en diskussion mellan revisorn och 
kontrollanten. Det finns många punkter där det inte är säkert vad som är rätt och fel. X10 
berättar att det är därför väldigt många subjektiva bedömningar som görs. Dock finns det 
vissa saker som bara kan vara rätt eller fel och dessa måste följas.  
 
(3) Externa kontroller 
FAR utför även en systemgranskning av detta nätverk där de granskar de rutiner nätverket 
har. Då vi frågade om X10 tror att de interna och externa kontrollerna är effektiva svarade 
respondenten följande: “Jag tror inte på kvalitetskontroller utan det är viktigare med klimatet, 
diskussionerna på byråerna och utbildning. Dock kräver detta lite integritet av den anställda 
och att den kan stå emot prispressen, för detta är ett stort hot. Sedan är nedvärdering utav 
revisorns arbete i form utav prispress och offerthantering det största hotet”. Vi frågade 
därefter om X10 tror att kontrollerna av FAR och RN skulle kunna upptäcka ett 
kvalitetshotande beteende. X10 anser att dessa kontroller är väldigt selektiva och nämner: 
“Jag tror att det är betydligt viktigare med diskussion, det är mitt resonemang. Tydliggörande 
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utav krav är betydligt viktigare än kvalitetskontroller i det avseendet för att höja nivån. Det är 
det absolut största hjälpmedlet. Kan vi sedan dessutom hitta en anpassad revisionsansats till 
de mindre företagen som känns så att säga mera adekvat i form, så att vi inte övergranskar 
och dokumenterar i onödan. Utan att vi verkligen ägnar oss åt saker, där vi verkligen kan 
göra skillnad, men många av revisionsmomenten idag kanske inte alltid stödjer det. Då måste 
en diskussion föras om vad som är viktigt, vart är nyttan någonstans. Men återigen, jag tror 
inte att kvalitetskontroller varken med skrämsel eller på något annat sätt kan höja kvalitén 
utan jag tror på diskussioner”. 

5.10.3 Åtgärder vid dysfunktionellt beteende 
 
Då vi frågade X10 om hen någonsin upptäckt att en anställd agerat med ett kvalitetshotande 
beteende svarade respondenten följande: “Nej inte på det sättet, det är klart att det borde 
finnas även om man inte upptäcker det många gånger”. 
 
Om ett kvalitetshotande beteende skulle upptäckas skulle detta diskuteras under ett 
utvecklingssamtal som hålls på byrån. X10 anser att det råder en öppen attityd på byrån där de 
anställda inte behöver skämmas om fel har begåtts. På frågan om respondenten tror att detta är 
en effektiv metod för att motverka beteendet, svarade X10: “Jag skulle säga att feedback, 
utvärderingssamtal på uppdragen ihop med utbildning, diskussion och en öppen attityd, är 
det största skyddet mot problemet”. 
 
Byrån har inget belöningssystem som är direkt kopplat till kvalité, snarare tvärtom, om 
kvalitén inte uppfylls kan det möjligtvis påverka karriärmöjligheterna. Däremot anser X10 att 
det inte går att prissätta och mäta kvalité på ett bra sätt. Beröm och liknande anser X10 
fungerar bra på kontoret med mycket feedback och diskussioner. X10 anser att byrån vill att 
alla ska känna ansvar för det gemensamma arbetet vilket respondenten menar stödjer 
processerna. X10 tror att det är viktigt att kunskap delas mellan de anställda för att utvecklas, 
både som personer och som företag. 

5.10.4 Tidsbudgetar och motverka stress 
 
X10 tror att det som stressar de anställda mest är tidspress och kostnadsaspekten. En 
ytterligare faktor som X10 tror kan stress vissa personer är följande: “Det finns personer som 
tycker att det är jobbigt att inte få göra rätt. Förmågan att se att det här inte är viktigt, att just 
kunna välja bort. Det kan vara stressande, personen i fråga vill absolut göra alla prickar och 
bockar som är möjligt”. Vidare menar X10 att all dokumentation och för högt fokus på 
kvalitetsmedvetenhet kan i sig bli lite stressande. 
 
De olika stressfaktorerna anser X10 att byrån är medveten om, exempelvis hade byrån en lite 
låda där personalen fick skriva ner saker som stressande dem. X10 nämner bland annat 
följande saker som stod på lapparna: “Det var allt ifrån att hinna hämta barnen på dagis, 
komma i tid till jobbet för att man var morgontrött, det är olika för alla. Jag brukar säga att 
den som inte kan hantera stress den ska sluta på det här företaget. Det är en del av jobbet, de 
kommer med åren att lära sig hantera det på något sätt”. Då vi frågade X10 om byrån har 
några särskilda metoder för att motverka stressen berättar respondenten att de uppmuntrar till 
motion och har därför subventionerar gymkort till anställda, byrån menar att anställda 
avreagera sig på gymmet. Om du mår bra i kroppen mår du bättre i huvudet också. 
 
X10 berättar därefter att byrån arbetar med tidsbudgetar för uppdragen. Dock anser 
respondenten att det inte alltid att de är utskrivna, men revisorerna har alltid en uppfattning 
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om hur lång tid ett uppdrag får ta då de har lönsamheten i åtanke. X10 berättar att om det är 
inplanerat för mycket tid på en person, kommuniceras detta inom teamen och uppdrag flyttas 
för att skapa en jämnare arbetsfördelning, vilket är bättre för alla. Då byrån fördelar ut arbetet 
inom teamen tar de hänsyn till erfarenhet och kompetens. Den auktoriserade revisorn vill att 
den person som är mest lämpad ska utföra uppdraget. 

5.10.5 Etisk kultur 
 
Den revisionsbyrå X10 arbetar på har utarbetade etiska riktlinjer som anställda ska följa. 
Dessa kommuniceras ut till de anställda. Vidare anser X10 att det är en fråga om hur revisorn 
är som person. X10 tycker att revisorerna är medvetna om att det förkommer en och annan 
transaktion i näringslivet som inte borde förekomma men det betyder inte att de ska bejaka 
den typen av beteende.  X10 anser följande: “Det ska kännas att vi arbetar på ett företag som 
vill vara branschledande med en hög moral och ambition att vara en bra aktör i näringslivet 
och samhället. Det är inte bra för byrån om vi förknippas med verksamheter som inte är 
legitima”. 
 
Det finns inte några utarbetade etiska riktlinjer som revisorn ska följa under en revision utan 
X10 menar att det är upp till varje individ att avgöra. För att kunna stärka den etiska kulturen 
föreslog X10 följande: “Det skulle vara att föra en diskussion kring varumärket och vår roll i 
samhället. Vi lever på att skapa trygghet och förtroende”. X10 anser att byrån har högt i tak 
och det är viktigt att medarbetarna känner sig trygga och öppna.  
 
På frågan om underrapportering av tid berättade X10 att byrån har beslutat att beteendet är 
skadligt för alla. X10 berättar följande: “Det är skadligt på flera sätt. Framförallt ger det en 
skev uppfattning om lönsamheten och det är det värsta vi kan tänka oss. Byrån har riktlinjer 
att tiden som revisorerna ägnar åt uppdragen skall tas upp i rapporteringen. Men om det 
sker, vet jag inte. Men jag tror att det har blivit bättre i alla fall”. X10 anser att om den 
faktureringsansvarige är medveten om att det har tagit för lång tid, kan byrån göra någonting 
åt problemet. Om anställda sitter hemma och arbetar och inte talar om detta kan inte 
problemet lösas. Den faktureringsansvarige har därmed behovet av att veta vad som tagit tid 
och varför, detta för att kunna påpeka det till kunden och lösa problemen. X10 berättar 
därefter “Så vi letar ständigt efter tidstjuvar och försöker se hur vi kan effektivisera, det är 
vårt enda sätt att tjäna pengar”. 
 
X10 anser att diskussionsmöjligheterna är många och respondenten tror att det beror på att det 
är ett kunskapsföretag med personer som ofta har en hög utbildning. X10s förslag på att 
förbättra diskussionsmöjligheterna om de vore dåligt, är följande: “Jag tror att det är 
jätteviktigt att dem äldre går före och visar på brister, jag är inte bättre än jag är, så man 
behöver inte vara rädd för att erkänna fel. för det väger in, våga erkänna att fan också det 
där missade jag och inte ge en fasad av att man är perfekt. Då vågar ingen så det gäller att 
erkänna, det här är svårt”.   
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6 Analys 
 
I detta kapitel kommer empirin analyseras utifrån de teorier som presenterats i tidigare 
kapitel. De slutsatser som görs kommer bidra till att svara på vår problemformulering och 
uppfylla vårt syfte. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Feedback, kontrollsystem och åtgärder. 
 
De intervjuade byråerna är av olika storlekar och i olika stadier i utvecklingen av rutiner för 
kontrollsystem. Vi tycks ändå kunna urskilja att byråernas kontroller kan struktureras i tre 
steg (1) Genomgång, (2) Intern granskning och (3) Extern granskning som presenteras i figur 
9 nedan. Det första steget innefattar den auktoriserade revisorns kontroll av den som har 
genomfört revisionen. Därefter delas den interna kontrollen in i två grenar, beroende på om 
byrån har ett godkänt kontrollsystem av RN/FAR eller inte. Ett godkänt eller inte godkänt 
kontrollsystem får konsekvenser för hur de interna och externa kontrollerna genomförs. Vi 
kommer att förklara byråernas kontrollsystem med utgångspunkt ur de tre stegen och hur 
dessa upptäcker om en anställd agerar med ett dysfunktionellt beteende. I samband med 
presentationen av de tre stegen kommer respondenternas svar att presenteras och knytas till 
teorierna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Rutiner för kontrollsystem inom revisionsbyråer 
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(1) Genomgång  
I det första steget (1) genomgång nämner respondent X1, X3, X5, X6, X8, X9 och X10 att vid 
slutet av revisionen håller den auktoriserade revisorn en genomgång med den assistenten som 
har genomfört revisionen. Detta är i enlighet med ISQC 1 p. 33 där det framgår att de erfarna 
revisorerna ska kontrollera de mindre erfarnas arbeten (FAR, 2012, s. 59). Även Pierce och 
Sweeney (2005, s. 365) fann att teamarbete fungerar som en kontroll av en individs beteende. 
Genomgången med assistenten beskrivs av respondent X1, X3, X5, X8 och X9 som en dialog 
där frågor och funderingar besvaras. Detta är samma resultat som Pierce och Sweeney (2005, 
s. 362) nämner i deras studie att den auktoriserade revisorn granskar assistenten genom en 
intervju med frågor om vad som har gjorts.    
 
X1, X5 och X9 menar att det kommer i regel fram under genomgångarna om assistenten har 
agerat med ett kvalitetshotande beteende. X6 anser att det är “lätt” att upptäcka under 
genomgången om en assistent har agerat kvalitetshotande i samband med revisionen därför att 
den auktoriserade revisorn går igenom materialet. X2 berättar att från tidigare erfarenheter vet 
den auktoriserade revisorn vad som kan tänkas dyka upp under revisionen. Vidare berättar X5 
att under genomgångarna med en mer erfaren assistent så bläddrar X5 lite snabbare. Vi anser 
att X2 och X5 beskriver att kontrollerna av assistenterna baseras på en form av intuition och 
magkänsla, detta är samma resultat som Pierce och Sweeney (2005, s. 365) kom fram till då 
de menar att den auktoriserade revisorn kontrollerar assistenterna genom deras erfarenheter 
och en form av ett sjätte sinne. Vidare anser respondent X1, X3 och X5 att genomgången är 
viktig då det i slutändan är den auktoriserade revisorn som ansvarar för revisionen. Under 
genomgången ges den auktoriserade revisorn möjlighet att säkerställa att assistenten har gjort 
revisionen enligt planeringen och att de har följt gällande regelverk. 
 
I samband med genomgångarna ges enligt X1, X3, X4, X5 och X9 även feedback till de 
anställda. Feedback i form av beröm baseras enligt X1, X3, X4 och X5 på om den anställde 
har gjort ett bra jobb. X1 anser att det är upp till varje revisor att bedöma vad som är ett bra 
jobb. I X6s byrå har inga diskussioner förts bland revisorerna om kvalitén är en parameter 
som ska utgås ifrån när feedback ges. X4 anser att ett bra jobb baseras på en magkänsla hos 
varje revisor. X5 menar att ett bra jobb är om granskningen håller hög kvalité, anställda har 
presterat bra och har jobbat snabbt. Enligt Daft och Lane (2008, s. 234) ges positiv feedback 
för att förstärka och öka frekvensen av ett önskvärt beteende hos den anställde. Bra jobb är 
något respondenterna vill förstärka, men innebörden av vad som är ett bra jobb är subjektivt 
och varierar mellan respondenterna. X5 är den enda som uttryckligen nämner att begreppet 
bra jobb innefattar kvalité som ska ligga till grund för den feedback som ges. Det kan även 
förekomma negativ feedback under en genomgång. Enligt X5 ges det negativ feedback då den 
anställda har gjort ett dåligt jobb. Innebörden av vad som är ett dåligt jobb är även detta 
subjektivt. Negativ feedback går att hänföra till Daft och Lanes (2008, s. 235) kategori 
bestraffning där ett oönskat beteende bestraffas med negativ kritik, detta för att uppnå ett 
önskat beteende. Detta kan även tillhöra kategorin negativ förstärkning då McLeod (2007) 
menar att det kan vara svårt att särskilja de två kategorierna.    

(2.1) Interna kontrollerna med ett godkänt kontrollsystem av FAR/RN 
X1, X2, X5, X6, X8, X9 och X10 arbetar i byråer som har ett godkänt kontrollsystem av 
FAR/RN. Detta representerar den vänstra förgreningen i figur 9 ovan. Den interna 
granskningen innefattar att en kontrollant inom ett nätverk eller en kvalitetsansvarig på byrån 
kontrollerar och granskar de auktoriserade revisorerna. Urvalet sker olika beroende på byrå, 
men överlag väljs två av de största uppdragen ut för granskning. X1, X5 och X9 menar att den 
auktoriserade revisorn har en viss kännedom om vilka uppdrag som kommer att väljs ut av 
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kontrollanten. X7 som har tidigare erfarenheter av interna granskningar från en tidigare 
arbetsplats menar att det genas mycket i kurvorna på uppdrag som den auktoriserade revisorn 
vet inte kommer att granskas.     
 
(2.2) Interna kontroller men inget godkänt kontrollsystem av FAR/RN 
Respondent X4 och X7 arbetar i mindre byråer där de interna kontrollerna representeras av 
den högra förgreningen i figur 9. Den interna kontrollen består av att de auktoriserade 
revisorerna kontrollerar varandras uppdrag en gång per år, vilket framgår i figur 9. I detta steg 
ger dem även feedback till varandra. X3 är nystartat och har inte utvecklat de interna 
kontrollerna, men har framtida planer på att införa ett internt kontrollsystem som beskrivs 
som det X4 och X7 har. 
 
(3.1) Externa granskningar med godkänt kontrollsystem av FAR/RN 
I byråerna där X1, X2, X5, X6, X8, X9 och X10 arbetar består den externa granskningen av 
FAR som genomför en systemgranskning av byråns rutiner för hur kontrollerna genomförs. 
FAR kan även genomföra stickprov för att kontrollera att byråns kontrollsystem upprätthåller 
kvalitén.  
 
(3.2) Externa granskning med ett inte godkänt kontrollsystem av FAR/RN 
I byråerna där X3, X4 och X7 arbetar sker den externa granskningen av kontroller ifrån RN 
eller FAR. Vid dessa kontroller väljs uppdrag ut slumpmässigt ifrån en lista med de tio största 
uppdragen som granskas av kontrollanten. X3 nämner att externa kontroller av RN “kanske” 
upptäcker beteendet, medan X4 menar att kontrollanten måste ta rätt stickprov för att det ska 
upptäckas. X7 anser att externa kontrollerna av FAR och RN upptäcker om anställd har 
handlat kvalitetshotande.   
 
För att upptäcka om anställd har agerat kvalitetshotande anser vi att det krävs att byråerna har 
utvecklade kontroller. Dessa kontroller anser vi varierar beroende på byråns storlek. 
Respondenterna har olika uppfattningar om det kvalitetshotande beteendet skulle kunna 
upptäcks i något av de tre kontrollstegen som byråerna har. Vid det första steget, (1) 
genomgång ansåg respondenterna var ett effektivt sätt att upptäcka beteendet hos den som 
genomfört revisionen. Detta håller vi med om. Byråernas (2) interna och (3) externa 
kontroller ansåg en del av respondenterna vara effektiv för att upptäcka om den påskrivande 
revisorn inte gjort dennes jobb. Dock riktar en del respondenter kritik mot de interna/externa 
kontrollerna, vilket vi anser är befogat. Vi anser att det finns en stor risk att det 
kvalitetshotande beteendet inte upptäcks i de interna/externa kontrollerna då revisorn är 
medveten om vilka uppdrag som kommer att granskas. Det kan även riktas kritik mot ett antal 
nätverk där det finns risk att en jävsituation uppstår mellan den granskade revisorn och 
kontrollanten. Problem med de externa/interna kontrollerna är att det till stor del består av 
subjektiva bedömningar ifrån kontrollanten. Därmed kan resultaten från kontrollerna skilja sig 
mellan de olika kontrollanterna. Ytterligare kritik som kan föras mot den externa kontrollen 
som utförs av RN/FAR är att denna kontroll sker vart sjätte år, vilket är sällan i jämförelse 
med regelförändringarna som sker över tid. Mycket hinner därmed förändras mellan 
kontrollerna. 
 
De auktoriserade revisorerna ger positiv feedback baserat på om den anställda har genomför 
ett bra jobb och vidare ges negativ feedback om de inte har gjort ett bra jobb. Definitionen av 
bra och dåliga jobb varierade mellan respondenterna. Vi anser att positiv feedback till 
anställda som har genomfört en revision med god kvalité skulle minimera risken för att en 
anställd agerar kvalitetshotande.  
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6.2 Händelseförloppet om det upptäcks 
 
Om ett kvalitetshotande beteende skulle upptäckas under en kontroll ger respondenterna ett 
händelseförlopp som går att beskriva i enlighet med figur 10 och figur 11 nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 - Åtgärder 
Om beteendet upptäcks skulle det enligt alla respondent i första hand hanteras genom att den 
anställde blir konfronterad. Vid konfrontationen får den anställde förklara sitt handlande. X1, 
X2, X4 och X9 skulle sedan förklara hur de hade önskat att den anställde skulle ha gjort. X2 
beskriver detta som en konfliktlös dialog mellan parterna där den auktoriserade revisorn 
instruerar assistenten hur denna skulle ha gjort egentligen. Vi anser att tillvägagångssättet som 
X1, X2, X4 och X9 använder sig av är hänförligt till Daft och Lanes (2008, s. 234) kategori 
negativa förstärkningar. Med negativa förstärkningar tillrättavisas assistenten tills dess att den 
agerar rätt. När assistenten agerar rätt upphör tillrättavisandet. Genom negativ förstärkning 
ökar möjligheten för ett positivt beteende hos de anställda (Daft & Lane, 2008, s. 234). X3 
nämner andra följder, som att efter konfrontationen kommer uppföljning av assistentens 
framtida arbete att ske. X5 förklarar att efter konfrontationen skulle den anställde få 
komplettera uppdraget. X6 nämner en coaching process med utvecklingssamtal och 
utvärderingar.  
 
Vid upprepande företeelser tar byråerna till ytterligare åtgärder. Respondenterna kan inte 
svara på hur många företeelser som ska begås för att bli klassad som upprepande. 
Händelseförloppet beskrivs i figur 11 nedan. 
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Figur 11 - Åtgärder vid upprepade företeelser 
X1 nämner omplacering, utbildning eller uppsägning som alternativa åtgärder. X3, X5 och X7 
antyder att om beteendet återkommer är uppsägningen en utväg. Uppsägning och omplacering 
går att hänför till Daft och Lanes (2008, s. 235) kategori bestraffning. Denna bestraffning är 
av den hårdare formen som kan förekomma. Med bestraffning vill ledningen minska 
frekvensen av det oönskade beteendet hos de anställda (Daft & Lane, 2008, s. 235). Detta 
anser även Sweeney et al. (2010, s. 543) skulle fungera som ett sätt att avskräcka andra 
anställda att agera kvalitetshotande.  
 
Vi anser att de auktoriserade revisorerna beskriver hur de hanterar situationen om en anställd 
agerat kvalitetshotande som en form av utveckling och lärande. En form av gör om, gör rätt. 
Några strikta åtgärder är inte aktuella. Detta tror vi kan bero på att flera respondenter refererar 
till beteendet som något medvetet eller omedvetet handlande alternativt okunskap. Straff tror 
vi respondenterna upplever som hårt om det har begåtts omedvetet eller av okunskap. Vidare 
anser respondenterna att konfrontation skulle vara ett effektivt sätt att hantera beteendet och få 
den anställda på bättringsvägen. Detta motsäger Pierce och Sweeney (2005, s. 365-366) då de 
anser att en tillsägelse skulle kunna skada förtroenderelationen mellan en över- och 
underordnad. Det krävs att den anställda upprepande agerar kvalitetshotande innan åtgärder 
som utbildning eller uppsägning tas till. Vi anser att byråerna inte har tydliga åtgärder för hur 
beteendet ska hanteras utan att det ses som något som till en början går att lära bort. Vi förstår 
att åtgärderna är beroende på situation men anser att med brist på direkta åtgärder kan detta ge 
anställda incitament till att agera kvalitetshotande då konsekvenserna inte är tillräckligt 
avskräckande.  

6.3 Motverka stress  
 
För att kunna motverka stressen måste byråerna veta vilka stressfaktorer som existerar.  X1, 
X2, X5, X6, X7, X8, X9 och X10 anser att tidspress är en stor bidragande orsak till stress. 
Några andra stressfaktorer som nämns är: prispress (X1, X3, X10), okunskap (X5, X6, X8), 
arbetsbelastningen (X6), kommunikationsproblem (X2), bekvämlighet (X1), allmän stress 
(X6), tekniska fel (X8) ovilja att konfrontera kunden eller osäkerhet kring hur problemen bör 
åtgärdas (X4, X8, X9). Respondent X10s byrå genomför enkäter och undersökningar med 
jämna mellanrum för att undersöka vad som stressar de anställda. X10 berättade att byrån 
använder en låda där de anställda fick skriva ner vad som stressade dem, i denna återfanns en 
rad olika stressfaktorer. Utöver de tidigare nämnda faktorerna berättar X10 att det fanns 
personer som tycker det är jobbigt att inte få göra rätt, samt att vissa personer blir stressade 
över privata saker som att hämta barnen på dagis. En stor del av de stressfaktorer som 
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respondenterna nämner fann även Haskins et al. (1990, s. 367-368) studie. Fortsättningsvis 
kommer vi att analysera stressfaktorerna och motverkandet mot dessa utifrån teorin av Noblet 
och Lamontagne (2006) som presenterades i kapitel 3, de tre nivåerna utgörs av: (1) 
Individnivån (2) Relationen: Anställd och organisation och (3) Fysiska och sociala miljön. 
 
(1) Individnivå 
Noblet och Lamontagne (2006, s. 350) rekommenderar på individnivån, att ge den anställde 
förmågan, kunskap och verktyg för att hantera stress. Några exempel Noblet och Lamontagne 
(2006, s. 350) nämner är att kunna tidsplanerna, sätt upp målsättningar eller att den anställde 
ges utbildningar i avslappning. Ytterligare verktyg som är lämplig på individnivån ger 
Almvärn och Fäldt (2003, s. 23) då de nämner att motion är ett effektivt hjälpmedel för att 
lindra stress. Alla dessa verktyg ingår i målet om att den anställde ska ha förmågan att 
strukturera upp sitt arbete och genom detta motverka stress hos individen. På byråerna där 
respondenterna X1, X2, X3, X4, X5, X6 och X10 arbetar används formella tidsbudgetar eller 
deadlines under revisionen. I byråerna där X7, X8 och X9 arbetar anses tidsbudgetarna som 
informella. Med informella tidsbudgetar menar X8 och X9 att det finns en tanke om hur lång 
tid ett uppdrag ska ta men det finns inte dokumenterat X7 arbetar efter informella tidsbudgetar 
då de arbetar efter timtid.  
 
Noblet och Lamontagne (2006, s. 350) nämner att tidsbudget kan vara en metod att motverka 
stress hos de anställda. För att en tidsbudget ska vara till någon nytta så anser vi att den ska 
vara anpassad efter den anställda. För att maximalt motivera en anställd anser Hofstede (1968, 
refererad i Otley & Pierce, 1996, s. 34) att en tidsbudget bör vara svår att nå, men inte 
ouppnåelig. Denna balansgång tror vi är svår att uppnå inom revisionsyrket då branschen är 
driven av lönsamhet. Vi anser att arbetet med tidsbudgetar kan ha både en positiv sida då en 
tidsbudget kan minska stress i yrken där vardagen är ostrukturerad och den negativa sidan är 
att det kan leda till tidspress då de sätts för hårt. Dessa positiva och negativa sidor återkommer 
vi till i nästa nivå som behandlar (2) Relationen: Anställd och organisation där 
lönsamhetsaspekten diskuteras.   
 
Individnivån omfattar även i vilken utsträckning den anställde ges utbildning i hur de ska 
effektivisera och prioritera sin tid. Det är endast X5 som nämnt att detta ingår i 
grundutbildningen som de flesta genomgår då de anställs på byrån. Sedan använder några 
byråer sig av handledare eller faddrar. I dessa fall anser respondenterna att det är upp till 
faddrarna att överföra den kunskapen till de andra, detta nämner bland annat X6. En del av 
respondenterna anser att detta är något som kommer med tiden. Dock visar resultatet från 
Haskins et al. (1990, s. 367) att avsaknaden av handledning och träning inom arbetet endast 
gav upphov till en låg stressnivå hos den anställde. 
 
Haskins et al. (1990, s. 366, 368) nämnde att en vanlig stressfaktor är arbete utanför den 
anställdes kompetensområde. Om vi ser till våra respondenter och hur de fördelar ut arbetet 
mellan de anställda så fördelar respondent X1, X4, X6, X8, X9 och X10 ut arbetet mellan de 
anställda beroende på den tillgängliga tiden hos individen. Följande respondenter X1, X4, X9 
och X10 fördelar ut arbetet beroende på den anställdes erfarenhet och kompetens, men i de 
flesta av fallen är det en kombination av kompetens och tillgänglig tid. På X3s valdes framför 
allt samma person som föregående år genomförde revisionen. X9 nämnde också att de tar 
hänsyn till den totala kostnaden för revisionen och vilken debiteringskostnad de olika 
anställda har. Om vi studerar fördelningen bland de svarande så tar majoriteten av byråerna 
hänsyn till personalens kompetens vid fördelning av arbetet vilket blir en del i motverkandet 
av stressen hos de anställda. De flesta av respondenterna påpekar dock att assistenterna har 
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alltid möjlighet att komma och fråga om det är något de är osäkra eller inte besitter kunskapen 
inom. Kompetens visade Haskins et al. (1990, s. 367) att det stressade de anställda i hög grad 
och därmed är en viktig del att ha i åtanke vid motverkandet av det dysfunktionella beteendet.  
 
Den enda byrån som nämner att de uppmuntrar till motion för att motverka stress är X10s 
byrå som subventionera gymkort och fysiska aktiviteter. De anser att de anställda skulle må 
bättre och jobba bättre om de var fysiskt friska, vilket är i enlighet med Almvärn och Fäldt 
(2003, s. 23). 
 
(2) Relation: Anställd och organisation 
På denna nivå menar Noblet och Lamontagne (2006, s. 350) att det är viktigt att se till den 
anställdes delaktighet i beslutsfattandet och att det finns en tydlig bild av den anställdes 
arbetsroll då detta kan minska stressen hos den anställde. Delaktighet i beslutsfattande anser 
vi innefattar de anställdas möjlighet att påverka tidsbudgetar och beslut i revisionsprocessen. I 
motsättning till detta visar Haskins et als. (1990, s. 367) studie att möjligheten att vara med att 
besluta eller påverka beslut endast gav upphov till en låg stressnivå hos de anställda. 
Samtidigt som Haskins et al. (1990, s. 367) studie visade att en otydlig arbetsroll ger upphov 
till en medelhög stress hos den anställde.  
 
X1 och X6 anser att det är svårt för de enskilda individerna i många fall att påverka 
tidsbudgetarna då de till stor del styrs av arvodet gentemot kunden. X6 anser att personen ofta 
inte har den kunskap om kunden som krävs för att budgetera tiden för uppdraget. Ytterligare 
en faktor som medför en minskning av möjligheten att påverka är om det är en större kund 
(X5). På X3s byrå har de liten möjlighet att påverka tidsbudgetarna men på byrån försöker de 
att planera in uppdragen för att få ett så jämnt arbetsflöde som möjligt. På X4s byrå har den 
anställde möjligheten att påverka upplägget av tidsbudgetarna. X7s byrå upplever inte dessa 
problem med tidsbudgetar då byrån arbetar utefter timtid som sedan debiteras. X7 anser att 
det är ett lämpligt sätt att minska stressen hos den enskilde individen. X8 och X10 anser att 
det är viktigt att uppmuntra de anställda att vara delaktig i beslutsfattandet och att målet är att 
de enskilda individerna ska känna sig delaktiga, detta tror X10 gynnar byrån. På X10s byrå 
planerar även de anställda till stor del sin tid själva.  
 
Utifrån vår empiri och de tidigare studierna anser vi följande: för att motverka stressen hos de 
anställda är en tydlig arbetsroll viktigare än delaktigheten i beslutsfattande inom 
revisionsprocessen samt bestämmandet av tidsbudgeten. Dock anser vi att de anställda ska ha 
möjlighet att uppmärksamma om personen ifråga inte klarar av att hålla budgeten. Vilket 
byråerna X1, X6 och X10 anser att assistenterna har möjlighet att göra mot en förklaring om 
vad som har tagit extra tid och varför. Inom aspekten kring tidsbudgetar anser vi att det är en 
balansgång mellan att en anställda har möjlighet att påverka samt att tidsbudgeten är möjlig 
att uppfylla. En metod för att motverka tidspress arbetar X5s byrå med då de föreslår brutet 
räkenskapsår för nystartade företag. Detta för att skapa jämnare arbetsflöde under året och 
därmed minska stressen hos de anställda. X3s byrå arbetar också med att jämna ut arbetsflödet 
för att på så vis minska tidspressen hos de anställda. 
 
Då vi frågade om ledningen eller byrån i allmänhet diskuterade dessa stressfaktorer svarade 
X4 och X7 nej. En del av respondenterna svarade på följande sätt; dessa stressfaktorer ingick i 
arbetet och detta fick de anställda lära sig att hantera (X4, X6) eller ansåg att den personen 
borde byta jobb (X4). X1s byrå diskuterade inte stressfaktorerna i sig utan diskuterade 
revisionsmetodik och hur denna kunde effektiviseras för att minska stressen. X2 svarade att 
byrån inte var uppdelad i nivåer så som ledning och anställda, och med tanke på att det var en 
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liten byrå där ledningen själva arbetar aktivt såg de problemen. På grund av detta krävdes 
ingen vidare diskussion då de kunde lösa problemen i alla fall. X3 menar att de har diskuterats 
men ansåg att det diskuterades oftare då X3 var anställd. X5s byrå diskuterade detta i 
ledningen då denna byrå ansåg att det var viktigt att balansera detta på rätt sätt. X6 
diskuterade också detta i ledningen men ansåg att det inte gick att göra någonting åt. På X8s 
byrå diskuterades problemen öppet mellan de anställda samt hur de skulle arbeta för att 
motverka detta. X9s byrå diskuterade också detta inom ledningen och de arbetade med att 
planera och strukturera upp arbetsbelastningen hos de anställda.  
 
(3) Fysisk och Social miljö 
I den sista nivån anser Noblet och Lamontagne (2006, s. 350) att det är viktigt att finna de 
olika faktorerna som kan bidrar till stress. Noblet och Lamontagne (2006, s. 350) anser att 
stress kan motverkas genom att utveckla arbetsprogram samt utvecklingsprogram på denna 
nivå. 
 
De stressfaktorer som tidigare nämnts och vilka vi anser är möjlig att påverka på denna nivå, 
är det framförallt den stressfaktorn som X8 som nämner, IT problem. För att minska stressen 
på denna nivå är det viktigt att byrån har ett välutvecklat arbetsprogram som ska vara lätt för 
den anställde att jobba i. Underlättandet i arbetsprogram, arbetar X1s byrå aktivt med, då de 
har valt att utbilda de anställda i hur de ska göra vissa bedömningar samt hur de ska 
dokumentera för att uppfylla kraven. Detta för att de ska vara så effektiva som möjligt och 
med detta minska stressen hos de anställda. X1s byrå har därför fokuserat på 
revisionsmetodiken och hur den kan underlättas för att minska stressen hos de anställda. De 
utvecklingsprogram som de olika respondenterna nämner, är framförallt det 
utvecklingsprogram som startar då en ny person anställs. Den nyanställda har då tillgång till 
en fadder eller handledare som hjälper personen till en början. På X5s byrå finns även ett 
särskilt utbildningsprogram samt delmål för den enskilde personen vilka kurser den ska gå 
och när. De har därmed en utstakad inlärningskurva från den dag de börjar på byrån. 
 
Nedan presenteras figur 12 som baseras på den tidigare figuren som presenterades i 
teorikapitlet. Vi har försökt att visa på de olika metoderna de olika byråerna använder sig av 
för att motverka stress på de olika nivåerna. Vi anser att en del i motverkandet av det 
dysfunktionella beteendet är att motverka olika stressfaktorer då dessa till stor del bidrar till 
beteendet. Viktigt att tydliggöra är att vissa metoder för att motverka stress kan ske på mer än 
en nivå. Ett exempel är metoden att effektivisera revisionen och hur denna metod motverkar 
stress både på individnivån och på den fysiska och sociala nivån. Vi har dock valt att endast 
placera den på en nivå detta för att göra figuren mera överskådlig. 
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Figur 12 - Hur byråerna hanterar stress 
6.4 Etisk kultur 
 
Vi har undersökt den etiska kulturen utifrån de tre områdena som presenterades i empiri 
kapitlet; (1) ledningens förhållningssätt, (2) straff och (3) diskussioner. Alla respondenter 
upplevde den etiska kulturen i byrån som stark. X1 nämnde att inom byråns nätverk varierade 
den etiska kulturen. X1 menar att i byråer där ledningen inte är engagerad i etiska frågor och 
inte prioriterar kvalitén är det svårt för anställda att vara noggrann samt att vara mån om 
kvalité. X5 beskriver att ledningen ska upplevas som förebilder och ska fostra de yngre 
anställda. Med detta anser X5 att det är viktigt att ledningen står för värderingar då yngre 
kommer att ta efter. X7 förklarar att byråns starka etiska kultur beror på kontorschefen som 
tar etiska frågor på allvar, vilket har format de andra anställdas syn på etiska handlingar. X9 
påpekade att det är viktigt att ledningen föregår med gott exempel.  X1, X5, X7 och X9 
beskriver vikten av att ledningen agerar etisk korrekt vilket är i enlighet med Browns et al. 
(2005, s. 129-130) och Douglas et al. (2001 s. 105) studier. Respondenterna nämner att 
ledningens agerande formar hur de anställda handlar. Detta är i enlighet med Banduras social 
learning theory (Bandura, 1977, refererad i Svanberg och Öhman 2013, s. 575).  
 
Då respondenterna gav förslag på vad som skulle göras för att förstärka den etiska kulturen 
om den skulle vara låg i byrån, gav X7 förslag om fortlöpande diskussioner, utbildning och 
om konsekvenser vid oetiskt handlande. Vidare menar X7 att statuera exempel vid oetiskt 
handlande för att påvisa konsekvenser för de resterande anställda. X9 ger förslag på så kallad 
ERFA möten där diskussioner kring etik och moral förs. Även X10 nämner vikten med att 
föra diskussioner kring bland annat revisorns roll i samhället.  
 
Frågor kring den etiska kulturen varierade mellan respondenterna. Byråer X2, X4, X5, X6, 
X7, X8, X9 anger att de har etiska riktlinjer i en personalhandbok. X3 är nystartad och har 
inte diskuterat frågor kring den etiska kulturen. Vidare har respondenterna X1, X5, X7 och X9 
visat kunskap på att ledningens agerande för att stärka den etiska kulturen i byrån. I byrån där 
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miljö 

Relation: Anställd 
& organisation 

Individnivå 

- Tidsplanering bidrar och motverkar 
- Noggrann planering och uppföljning 
- Omfördelning av arbetet mellan anställda 
- Fördela arbetet utifrån kompetens & 
tillgänglig tid 

- Föreslå brutet räkenskapsår 
- Påverka i revisionsprocessen 
- Förtydligande av arbetsroll 
- Uppmuntra till träning och fysiska 
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- Effektivisera revisionsprocessen 
- Väl fungerade arbetsprogram  
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X9 arbetar finns även en arbetsroll som innebär att hantera etiska frågor vilket signalerar att 
byrån prioriterar frågan kring en etisk miljö där frågor kan diskuteras mellan de anställda och 
den etik-ansvarige. X5 påpekar att om någon i ledningen agerar oetiskt skulle detta leda till 
konsekvenser för individen. Vi anser att respondenterna i de större byråerna har arbetat mer 
kring frågorna om den etiska kulturen och att det därför är mer utvecklat än i mindre byråerna. 
Med denna kunskap om vad som bidrar till en stark etisk kultur anser vi att det minskar risken 
för att anställda agerar med ett kvalitetshotande beteende.   

6.5 Underrapportering av tid 
 
Underrapportering av tid var inte accepterat enligt X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 och X10. 
X2 berättade att hen inte skulle ha några åsikter om detta. X6 menar att det inte var accepterat 
men i lärandesyfte var detta okej. Därför godkände byrån detta då personen i fråga var tydlig 
med varför denne underrapporterade tiden. Byrån visade därmed större förståelse för 
beteendet när det var i lärandesyfte. Några av respondenterna menade att det var upp till den 
faktureringsansvarige att bedöma vad som kan debiteras och inte. Inte den enskilde 
medarbetaren. Detta användes även som en förklaring till de anställda för att motverka detta 
beteende. Enligt Kelly och Margheim (1990, s. 2) kan underrapportering av tid bidra till ett 
direkt kvalitetshotande beteende. Vi anser att det är bra att byråerna har strikta riktlinjer till 
anställda att detta inte är accepterat. Det är också bra om byråerna tar reda på varför den 
anställde inte har klarat av att hålla tidsbudgeten, detta för att kunna lösa orsakerna till 
problemet. Inom detta område var byråerna medvetna om problemet och X10 berättade att 
ledningen på byrån hade kommit fram till att detta var direkt skadligt. Respondenterna tror att 
orsaken till att anställda underrapporterar tid kommer ifrån att vissa nedvärderar sitt eget 
arbete och anser att de har haft ett för lågt arbetstempo. Ytterligare en faktor som X10 tror 
spelar in är att vissa revisorer kan anse att det blir för dyrt för kunden och skriver därför ned 
antalet timmar för minska fakturan till kunden. Vi anser att vissa byråer visar på en 
medvetenhet inom detta område samt att de arbetar för att motverka det. Vidare anser vi att 
det är viktigt att byråerna har möten och påpekar vikten av att underrapportering av tid inte får 
förekomma. Samt att de har flyttat ansvaret från den enskilde individen uppåt i hierarkin till 
en verkställande som får fatta beslutet i frågan. Detta avlastar i viss mån den enskilde 
individen och deras stress ifrån kunden och debiteringskraven. 

6.6 Övrig analys 
 
Till skillnad ifrån Pierce och Sweeney (2005, s. 365) och Ouchi (1979, s. 840) som 
argumenterar för att rekryteringsprocessen är den del av motverkandet av det dysfunktionella 
beteendet kunde vi inte finna detta samband. Då vi frågade respondenterna om de har det 
dysfunktionella beteendet i åtanke vid val av individ. De flesta av respondenterna gav ett 
tydligt nej, eller berättade att de inte hade insyn i denna process då det ligger på externa 
rekryterare att tillsätta ny personal, men de trodde inte att beteendet fanns i åtanke. 
Respondent X1 berättade att hen främst hade i åtanke att det var en lugn och noggrann person, 
samtidigt som vissa av respondenterna menad på att det är svårt att få en tydlig bild av vem en 
person egentligen är under en arbetsintervju och menade på att detta framkommer till största 
del under provanställningen. Vilket X6 ger ett exempel på en person som fått lämna byrån då 
det dysfunktionella beteendet uppkommit under denna period. En av respondenterna redogör 
dock på liknande sätt som Ouchi (1979, s. 840) att det finns två typer av individer som går att 
finna. Det vill säga en person som kommer direkt ifrån skolan eller Universitetet som inte 
besitter alla de kunskaper som behövs för att utföra jobbet, men däremot besitter en förmåga 
att lära sig samt den andra typen av individ som arbetat inom yrket och har de färdigheter som 
efterfrågas.  
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7 Slutsats  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår slutdiskussion. Den kommer att bygga på vår 
analys från tidigare kapitel och ligga till grund för att svara på vår problemformulering samt 
syfte. Vidare kommer förslag till framtida forskning att presenteras och allmänna råd till de 
byråer där våra respondenter arbetar.   
___________________________________________________________________________ 

7.1 Slutdiskussion 
 
Utifrån empirin och analysen har vi erhållit en djupare förståelse för hur revisionsbyråerna 
arbetar med att motverka ett dysfunktionellt beteende. Den problemformulering vi ämnat 
besvara med denna studie var följande: 
 
Hur arbetar revisionsbyråer med att motverka ett dysfunktionellt beteende bland sina 
anställda?  
 
Vid kartläggningen av arbetet som byråerna utför har vi kommit fram till att det finns en del 
brister i de utarbetade åtgärderna byråerna använder för att motverka det dysfunktionella 
beteendet bland sina anställda. De åtgärder vi fann att byråerna använde sig av upplevde vi 
inte var framtagna för att motverka beteendet utan gav en indirekt effekt. Vi har skapat figur 
13 nedan som visar hur revisionsbyråerna arbetar med att motverka det dysfunktionella 
beteendet hos de anställda.  
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Figur 13 - Slutlig modell 

Under vår studie framkom det att ledningen är medveten om förekomsten av det 
dysfunktionella beteendet och att stress är en bidragande orsak till att anställda agerar 
kvalitetshotande vilket framgår i figur 13 ovan. Denna medvetenhet anser vi är en 
förutsättning för motverkandet av beteendet. Respondenterna upplever revisionsyrket som 
stressande och presenterar få direkta metoder för att motverka den stress som uppkommer. Vi 
upplever att byråerna försökte motverka den stress de ansåg sig kunna påverka. Vi tror att 
tidspress på grund av lönsamhetsaspekten kommer att vara en bidragen orsak till det 
dysfunktionella beteendet även i framtiden, om inte marknaden förändras. Revisionsyrket 
följer marknaden och dess efterfrågan. Kraven på yrket är därför föränderligt över tiden. Vid 
uppkomna skandaler vidtas i de flesta fall åtgärder inom yrket generellt med fler och hårdare 
regler. Detta är även något respondenter som arbetat inom yrket länge har upplevt. 
Revisionsbyråerna måste alltid finna nyttan med en revision utifrån kundens perspektiv, därav 
har vad som varit i fokus förändrats över tid för att uppfylla marknadens krav. Vi tror därför 
att arbetet med att motverka stress kommer behöva förändras samt förbättras för att på ett 
effektivt sätt motverka det dysfunktionella beteendet. På grund av att byråerna är pressade 
ifrån marknaden påverkas de anställda som genomför revisionen. Detta medför strikta 
planeringar och budgetar vilket stressar de anställda. Denna stress ger upphov till beteendet 
som därför måste motverkas. Utan det hårda kravet på lönsamhet skulle denna stress minska, 
vilket skulle kunna genera högre kvalité på arbetet och en minskad förekomst av det 
dysfunktionella beteendet.   
 
Förekomsten av det dysfunktionella beteendet har bidragit till att kontroller förekommer, 
tanken med kontrollfunktionen är bland annat att upptäcka beteendet och säkerställa hög 
kvalité. Vi upplever att respondenterna anser att de effektivaste kontrollerna för att upptäcka 
beteendet sker i samband med genomgången som den auktoriserade revisorn gör med den 
som har utfört revisionen. När ett beteende upptäcks angav byråerna de åtgärder som vidtas. 
Dessa åtgärder framgår i figur 13 ovan och bestod bland annat av konfrontation, uppföljning 
och en coaching process. Byråernas åtgärder om ett dysfunktionellt beteende skulle 
upptäckas, upplevde vi var av lärande karaktär. Vi anser att denna metod skulle vara effektiv 
om beteendet berodde på okunskap men inte för att avskräcka de anställda från att begå ett 
kvalitetshotande beteende. Hos de anställda som arbetat länge och besitter kunskapen men 
som ändå begår ett kvalitetshotande beteende, är dessa metoder inte tillräckligt effektiva. Vi 
anser därför att byråerna är i behov av ett åtgärdsprogram för de anställda som besitter 
kunskapen men som anser sig stå över reglerna. Ett förslag skulle kunna vara en ekonomisk 
sanktion även till de som har arbetat länge i byrån men som inte har en partnerroll. 
 
Utöver dessa åtgärder anser vi att byråerna hade indirekt metoder, se figur 13 ovan, för att 
motverka uppkomsten av det dysfunktionella beteendet. Dessa indirekta metoder var att 
säkerställa att byrån hade en stark ledare som kunde föregå med gott exempel. Ett antal av 
våra respondenter belyser vikten med en stark ledare som prioriterar frågor kring etik och 
moral samt kvalitetsarbete. Detta visar prov på att de besitter kunskap om att en stark ledare 
har betydelse och ett stort inflytande på de anställda. Ett antal av respondenterna ansåg att den 
etiska kulturen på byrån var stark. Detta är en subjektiv åsikt och har inte i denna studie 
bekräftats av andra anställda. Vidare kan vi urskilja att de större byråerna hade mer 
utvecklade åtgärder kring den etiska kulturen än de mindre byråerna där frågor kring etik och 
moral inte hade berörts i större utsträckning.     
 



 
  
77 

Byråerna försöker även motverka att anställda underrapporterar tid vilket vi ser som en 
indirekt metod för att minska beteendet, vilket framgår i figur 13 ovan. I de flesta av byråerna 
var detta strikt förbjudet, men vi upplevde även tendenser att i lärande syfte eller om det 
berodde på personliga orsaker kunde byråerna ha överseende med detta beteende.  
 
Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att byråerna har dessa kontroller och att de är effektiva 
på att upptäcka beteendet. Detta för att senare kunna vidta effektiva åtgärder. Dessa både 
interna och externa kontroller utgör därmed en säkerhet för samhället och företagens 
intressenter. Att byråerna arbetar aktivt med att minska stressen och omfördelar arbete, 
minskar risken för ett kvalitetshotande beteende vilket ökar trovärdigheten i de finansiella 
rapporterna och för revisionsbyråerna i sin helhet. Ur samhällsperspektiv är det även viktigt 
att byråerna visar på en medvetenhet kring den etiska kulturen samt kring etiskt agerande hos 
de anställda. I och med att de är medvetna om den etiska kulturen och vikten av ett etiskt 
agerande ökar trovärdigheten gentemot samhället och de olika företagens intressenter. 

7.2 Uppnått syftet 
 
Huvudsyfte: Skapa en större förståelse för hur svenska revisionsbyråer arbetar med att 
motverka ett dysfunktionellt beteende bland sina anställda. Detta ämnar vi uppnå genom 
följande delsyften:  
 
Delsyften:  
1. Redogöra för revisionsbyråernas syn på det dysfunktionella beteendet: detta sker i samband 
med presentationen av empirin samt diskuteras detta djupare i analys kapitlet.  

2. Identifiera revisionsbyråernas kontroller för att upptäcka beteendet: Detta förtydligar vi i 
figur 9. 

3. Diskutera förhållande mellan valda teorier och revisionsbyråerna åtgärder som vidtas om 
beteendet upptäcks: detta presenteras i empirikapitlet utifrån de olika respondenterna samt i 
analysen summeras detta i figur 10.   

4. Belysa revisionsbyråernas trovärdighet gentemot samhället genom att studera om byråerna 
har tydliga rutiner för att säkerställa en god kvalité: detta berörs i sista stycket i avsnitt 7.1.  

7.3 Förslag till vidare forskning  
 
Vi anser att vårt arbeta har visat på ett behov av framtida forskning. I denna studie ger 
partners i byrån deras syn på hur byrån arbetar med att motverka det dysfunktionella 
beteendet. Det hade varit intressant att undersöka hur assistenterna upplever att byråerna 
arbetar med att motverka det dysfunktionella beteendet då assistenterna har en annan vinkel 
på hur rutinerna i byrån fungerar: anser de till exempel att byråerna aktivt arbetar med att 
stärka den etiska kulturen och på vilket sätt genomförs detta? Till vilken utsträckning ges 
beröm? Upplever assistenterna att det är lätt eller svårt att komma undan med att agera 
kvalitetshotande? Vad anser assistenterna om konfrontationen och olika åtgärdsprogram, är de 
effektiva eller ineffektiva? 
 
Vidare anser vi att respondenterna upplevdes relatera det dysfunktionella beteendet till något 
medvetet eller omedvetet vilket vi inte har funnit i tidigare forskning. I frågeenkäter från till 
exempel Svanberg och Öhman (2013, s. 590) ställs frågor om hur frekvent den svarande har 
begått ett kvalitetshotande beteendet under det senaste året. Om handlandet var medvetet eller 
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omedvetet framgår inte i frågan. Detta kan bidra till ett nytt sätt att kategorisera ett 
kvalitetshotande beteendet då beteendet kan förklaras som ett omedvetet eller medvetet 
handlande. Vi anser fortfarande att ett dysfunktionellt beteende är kvalitetshotande, oavsett 
om det begås medvetet eller omedvetet. Vi tror att personer som begår beteendet medvetet 
eller omedvetet kan förklaras med olika variabler. Ytterligare en variabel i detta skulle kunna 
vara att jämföra detta med arbetslivserfarenheten, har en person som jobbat en kortare tid eller 
en längre tid ett annat sätt att se på detta och i vilken utsträckning agerar personen medvetet 
eller omedvetet dysfunktionellt? 
 
Som vi nämnt i studien så förändras revisionsyrket över tid vilket innebär att vissa studier 
skulle kunna göras om för att se om det skett några förändringar inom det specifika området. 
En sådan studie som vi anser skulle vara intressant att göra en jämförelse emellan är studien 
som genomfördes av Haskins et al. (1990). I studien kartlades en rad olika stressfaktorer och 
delades därefter upp beroende på om de gav upphov till hög, medel eller låg stress. Kvarstår 
de olika stressfaktorerna idag och har de samma inverkan på dagens revisorer? Har det 
försvunnit eller tillkommit några faktorer?  

7.4 Råd till revisionsbyråerna  
 
Vi upplever att de större byråerna generellt sett är mera utvecklade, de har kommit längre i de 
flesta processer och vill föregå med gott exempel ute på marknaden. Dock anser många att 
reglerna och arbetsprogrammen börjar bli för omfattande i förhållande till uppdragen och det 
arvode byrån har möjlighet att erlägga kunden. De flesta av respondenterna anger att tidspress 
och prisaspekten ger upphov till stress hos de anställda. För revisionsbyråerna är det viktigt att 
kunden finner nyttan i det utförda arbetet och därmed är beredd att betala kostnaden för att 
utföra det. Vi tror därför det kan vara bra för de större byråerna att anpassa arbetsprogrammen 
efter svenska förutsättningar och svenska företag, men ändå se till så att de uppfyller reglerna. 
Detta skulle därmed kunna minska stressen hos de anställda med optimerade program där 
onödiga steg exkluderats och den anställde kan därmed fokusera på den möjliga nyttan hos 
den specifika kunden.  
 
Några av respondenterna anger att de vet vilka uppdrag som ska granskas i den interna eller 
externa granskningen. Det innebär därmed att respondenten har en möjlighet att skärpa till sig 
under dessa uppdrag för att säkerställa att kontrollen blir godkänd. Dock berättar X10 att de 
använt sig av denna metod tidigare och menar att den är effektiv därför att personen tror 
därmed att den ligger på en godkänd nivå men kontrollanten kan ha en annorlunda åsikt. 
Vidare anser X7 att den här medvetenheten kan bidra till att revisorerna genar mer i de 
uppdrag de vet om aldrig kommer att bli granskade. Därför anser vi att byråerna borde gå 
utanför listan för att kontrollera uppdrag som de anställda aldrig tror kommer att bli 
granskade, detta för att undersöka om kvalitén därmed skiljer mellan potentiella 
granskningsuppdrag och övriga uppdrag. 
 
Vi tycker även att revisionsbyråerna kan upprätta tydligare handlingsplaner om ett 
dysfunktionellt begås hur det ska hanteras. Enligt ISQC 1 p. 20 ska byrån upprätta rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa att de anställda följer de yrkesetiska kraven. Som en 
rekommendation för att upprätthålla dessa ger ISQC 1, p. A9 förslag om att rutiner för 
exempelvis överträdelser ska tas fram. Vilket vi anser är bristfälligt på byråerna, eller det är i 
vart fall ingenting som någon av respondenterna nämner varken vid frågor om åtgärder vid 
upptäckten eller i samband med diskussioner kring personalhandböckerna.  
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Till de mindre byråerna där rutiner kring den etiska kulturen inte var utvecklad anser vi att det 
är viktigt med en ledare som är stark, noggrann och prioriterar etiska frågor, då detta påverkar 
resten av byråerna. Att införa ERFA-möten eller en etik ansvarig anser vi är ett steg på vägen 
att förstärka den etiska kulturen. Vi anser att en stark ledare och diskussioner kommer att 
bidra till en minskning av det dysfunktionella beteendet i byrån. Detta kan även vara ett bra 
sätta att säkerställa en högre kvalité på de revisioner som genomförs på byrån. 

7.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag med studien 
 
Vårt teoretiska bidrag till tidigare forskning är den konstruerade modellen, figur 13. Modellen 
tydliggör förhållandet mellan det kvalitetshotande beteendet och det undersökta områdena 
etisk kultur, stress, kontroller och åtgärder vi upptäckt. Modellen tydliggör det faktum att vi 
inte fann några tydligt utarbetade åtgärder ifall beteendet skulle upptäckas på byrån. De 
gångerna beteendet upptäcks relateras det oftast till omedvetenhet. Vilket vi inte har inte 
framgått i tidigare studier, frågan är därför om omedvetenhet och okunskap kan 
sammankopplas? Denna skillnad som respondenterna vill dela upp det dysfunktionella 
beteendet mellan medvetet och omedvetet är en del av denna studies teoretiska bidrag. Vidare 
fann vi en potentiell orsak till varför anställda hoppar över steg i processen. En del 
respondenter anser att det kvalitetshotande beteendet att, hoppa över steg i processen inte 
alltid är kvalitetshotande då vissa byråer använder för omfattande revisionssteg som kan ses 
onödiga och kan uteslutas utan att hota kvalitén. Den förklaringen har vi inte funnit i tidigare 
forskning och är en del i det teoretiska bidrag som denna studie ger. 
 
De praktiska bidraget blir framförallt de råd som har getts till revisionsbyråerna för att 
förbättra arbetet med att motverka det dysfunktionella beteendet. De behöver arbeta med det 
arbetsklimat revisorerna arbetar i för att minska förekomsten av beteendet. De åtgärder de 
vidtar vid uppkomsten av beteendet måste vara anpassad till individen och dennes 
förutsättningar. Revisionsbyråerna måste skilja på om beteendet beror på okunskap eller en 
ovilja att göra rätt, eller om den beror på för hårda tidsramar som ger upphov till stress vilket 
genererar uppkomsten av beteendet.   
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8 Bedömningskriterier 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens kvalitet. Detta kommer att ske genom en 
bedömning av oss själva som författare för att tydliggöra för läsaren vad vi anser om oss 
själva och tillförlitligheten i studien. Seale (1999, s. 465) anser att det är viktigt för den 
kvalitativa forskaren att visa på en medvetenhet kring valen som har gjorts. Seale (1999, s. 
465) syftar till de konsekvenser som uppstår på grund av de metodologiska valen. Med detta 
anser han att det innefattar båda produktion av data samt författarstilen.  
___________________________________________________________________________ 
 
Enligt Kvale (1997, s. 207-209) har det under en lång tid förts en diskussion om vilka 
bedömningskriterier som är användbara i en kvalitativ studie. I denna diskussion har 
kriterierna validitet och reliabilitet ingått då dessa kommer ifrån det positivistiska synsättet 
(Kvale, 1997, s. 208). Enligt Bjereld et al. (2009, s. 112) kan validitet översättas till om 
forskaren undersöker det den avser att undersöka. Vidare menar Bjereld et al. (2009, s. 113) 
att en hög validitet uppnås om en forskare mäter det den avser att mäta. Reliabiliteten 
behandlar hur saker och ting mäts. Bjereld et al. (2009, s. 115) anser att det inte spelar någon 
roll vad som mäts om det inte är skickligt genomfört och därför är det viktigt att se till 
reliabiliteten. Eriksson och Wiedershiem-Paul (2011, s. 61) säger tvärtemot detta då de anser 
att reliabiliteten är ett andrahandskrav som kan uppfyllas men att validiteten i första hand ska 
uppfyllas. 
 
För att stärka reliabiliteten anser Bjereld et al. (2009 s. 115) att forskarna kan låta någon 
annan upprepa delar av studien för att undersöka om resultaten blir densamma. Om resultaten 
vid upprepning är densamma anses studiens intersubjektivitet som hög. Intersubjektiviteten är 
en del av reliabilitetskriteriet (Bjereld et al., 2009, s. 115). Vi anser att detta är svårt vid 
genomförandet av kvalitativa studier för detta innebär i princip att samma respondenter måste 
intervjuas med samma frågor och att personen svarar likadant, i samma ordning, vilket sällan 
sker. Detta är något som Bjereld et al. (s. 115) bekräftar då de anser att personkemin kan vara 
avgörande för hur respondenterna besvarar frågorna och därför kan skillnader förekomma. 
Eriksson och Wiedershiem-Paul (2011, s. 61) nämner även att det kan uppstå problem då 
tolkningar görs. På grund av detta har vi valt att undvika dessa två kriterier och använda 
kriterierna som Lincoln och Guba (1985) har utvecklat. Denna rekommendation nämner Ryen 
(2004, s. 137) då hon anser att det är dessa kriterier som haft störst genomslagskraft inom den 
kvalitativa forskningsgrenen. Vi har därför valt dessa bedömningskriterier utifrån Lincoln och 
Guba (1985): Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.  

8.1 Trovärdighet 
  
När en undersökning har genomförts måste den skapa förtroende för den som läser materialet. 
Detta med hänsyn till respondenterna och den omgivning studien genomförts i (Lincoln och 
Guba, 1985, s. 290). För att skapa förtroende till undersökningen menar Lincoln och Guba 
(1985, s. 301) att forskarna kan utföra ett antal tester. Med tester menar Lincoln och Guba 
(1985, s. 301) att forskarna kan göra en triangulering, medlemsvalidering, fortlöpande 
observationer eller att forskarna har varit aktiva inom fältet länge. Vi har i denna studie valt 
att använda oss av medlemsvalidering då Lincoln och Guba (1985, s. 314) menar att det är det 
avgörande testet för att uppnå trovärdighet. 
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Medlemsvalidering innebär att forskarna tar den insamlade empirin tillbaka till källan, det vill 
säga respondenterna, och låter källan kontrollera materialet. Lincoln och Guba (1985, s. 314) 
presenterar en rad fördelar med att låta respondenten kontrollera materialet och godkänna det. 
Några av fördelarna de nämner är följande: 1) Det ger respondenten möjlighet att kontrollera 
att det den menade, uppfattades korrekt, 2) Det ger respondenten möjlighet att rätt eventuella 
fel och feltolkningar, 3) Det ger respondenten möjligheten att frivilligt lägga till material om 
den inser att detta inte togs upp under själva intervjutillfället (Lincoln och Guba, 1985, s. 
314). 
 
Vid presentationen av empirin har en dialog förts mellan författarna om vad som ska tas med 
och vad ska som ska utelämnas. Detta har gjorts med avsikten att vi som författare ska spegla 
det respondenten sagt i så hög grad som möjligt och undvika att missleda läsaren. Vi mejlade 
därför ut det empiriska materialet till respektive respondent och bad dem att läsa en 
sammanfattning från intervjun. Detta för att säkerställa att vi som författare gjort en korrekt 
sammanfattning och för att kontrollera att vi som författare inte missuppfattat det som sagts. 
En del av respondenterna mottog även följdfrågor om vi ansåg att vi inte förstod vad som 
sades under intervjun eller om något behövde förtydligas. Vi har mottagit svar från sju av tio 
respondenter i medlemsvalideringen. I de flesta fall fick vi någon/några kommentarer om 
materialet om ordval de önskat ändra eller om de velat ändra något uttalande. Vi har därefter 
gjort de ändringar respondenterna önskat. De respondenter där svar inte har erhållits är ifrån 
X2, X4 och X9. 

8.2 Överförbarhet 
 
Överförbarheten handlar om att forskaren ska fastställa i vilken utsträckning den genomförda 
undersökningen är användbar i andra sammanhang eller inom andra ämnesområden (Lincoln 
& Guba, 1985, s. 290). För att visa på överförbarhet anser Lincoln och Guba (1985, s.316) att 
forskaren ska vara detaljerad i sina beskrivningar över den miljön som studerats. Lincoln och 
Guba (1985, s. 316) anser att detta uppfylls om forskaren ger läsaren förmågan att själv 
bedöma om resultaten går att applicera i andra sammanhang eller miljöer. 
 
Vi har därför försökt vara tydliga i våra beskrivningar i empiri-kapitlet utan att för den delen 
avslöja allt för mycket om respondenterna. Vi har nämnt var vi har befunnit oss samt i vilken 
miljö respondenten befunnit sig i. Därefter har vi presenterat respondenternas roller och hur 
länge de har haft dessa roller inom företaget. För att säkerställa att respondenterna haft 
tillräckligt med kunskap inom ämnet för att besvara de olika frågorna, använde vi oss av ett 
bekvämlighetsurval där vi kontrollerade att respondenten haft tillräckligt med insikt eller haft 
en sådan position inom de olika byråerna för att kunna besvara frågorna. I vissa fall har 
personen inte haft den specifika kunskapen inom ett område. Då har vi tydliggjort detta för 
läsaren. Vi har därefter låtit respondenterna godkänna materialet för att öka överförbarheten. 

8.3 Pålitlighet och Konfirmerbarhet 
 
Dessa kriterier beskriver Lincoln och Guba (1985, s. 317-318) som en form av revidering av 
sig själv som forskare och det presenterade materialet. De anser därmed att forskaren ska 
revidera dokumentationen av data, de använda metoderna, analysen och det slutliga resultatet. 
Pålitlighet hör ihop med konfirmerbarhet på samma sätt som validitet och reliabilitet hör ihop 
med varandra. Konfirmerbarheten ersätter de traditionella kriterierna gällande neutralitet eller 
objektivitet. 
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Revideringsprocessen i sin tur innehar ett flertalet understeg som ska genomföras. Dess 
förklaras närmare i av Lincoln och Guba (1985, s. 319-322). Dessa kan i stora drag beskrivas 
som den process där forskaren arbetar precis som en revisor. Forskaren tar det färdiga 
materialet och granskar det. Det första steget är att granska om det slutliga resultatet kan 
härledas genom analysen tillbaka till empirin och tillbaka till respondenten (Lincoln & Guba, 
1985, s. 323). Det vill säga att forskaren tittar igenom materialet för att säkerställa att 
resultatet inte är fabricerat eller underbyggt av forskarens egna intressen. Utifrån detta har vi 
valt att skriva en självbedömningsrapport. 

8.4 Självbedömningsrapport 
 
Vi har valt att skriva en självbedömningsrapport detta för att tydliggöra vårt perspektiv och 
bedöma hur vi arbetat med materialet som presenterats och därmed påvisa pålitligheten och 
konfirmerbarheten i studien. I kapitel 2 presenterade vi vår förförståelse inom ämnet för att 
uppmärksamma läsaren tydligt om vad som kan komma att påverka olika val som gjort inom 
studien. Vidare har vi försökt att tydliggöra våra egna åsikter genom att skriva att vi anser 
något eller vad vi tror eller tänker, detta för att läsaren ska vara medveten om att detta är 
författarnas åsikter. 
 
Vid presentationen av det empiriska materialet vill vi uppmärksamma läsaren om att detta är 
vår tolkning av det som sagts och de citat som presenterats har vi försökt att presentera i sitt 
sammanhang, detta för att inte ändra citatets betydelse. Vi är dock medvetna om att om någon 
annan sammanställt det empiriska materialet finns en möjlighet att de gjort en annan tolkning. 
Dock anser vi att vi har försökt att undvika subjektiva tolkningar och att vi diskuterat allt 
empiriskt material mellan författarna. Detta för att säkerställa att vi tolkar materialet likartat. 
Larsson (u.å, refererad i Starrin & Svensson, 1994, s. 167) nämner att beroende på kön finns 
en möjlighet till att data uteslutits ur arbetet då olika kön kan ha olika syn på samma sak. Vi 
anser att detta har motverkats i och med att vi som författare har olika kön och innehar olika 
ålder med olika erfarenheter. Detta har bidragit till en större diskussion för att nå en 
gemensam tolkning av materialet vilket vi ser som en stor fördel. Vi har även som tidigare 
nämnt låtit respektive granska det empiriska materialet och godkänna det. 
 
Vi vill även uppmärksamma läsaren på att detta är första gången för båda författarna att 
genomföra en kvalitativ studie. Därför vill vi göra läsarna medvetna om att vår intervjuteknik 
inte uppnår perfektion. Om en erfaren person genomfört intervjuerna hade eventuellt mer 
information kunnat framkomma än vad det gjorde i våra intervjuer. Vi anser dock att vi har 
gjort vårt bästa och anser att vi utvecklades som intervjuare i takt med antalet intervjuer som 
genomfördes. Därav finns det vissa skillnader i vad som framkommit under de olika 
intervjuerna. Vi vill därför tydliggöra för läsarna om att följdfrågorna förändrades beroende 
på respektive respondent, vi som författare blev bättre att ta fasta på det respondenten pratade 
om vilket ger upphov till skillnader mellan de olika respondenternas svar. 
 
Ytterligare en faktor som läsaren bör ha i åtanke är en kritisk åsikt av Silverman (2011) 
gentemot intervjuer. Silverman (2011, s. 14) anser att intervjuer kan vara artificiella. Det vill 
säga att respondenten svarar en sak men agerar på ett annat sätt i verkligenheten. Detta är 
något vi som författare inte kan utesluta att det har påverkat studiens resultat.  
 
 



 
  
83 

Källförteckning 
Aktiespararna. (2010, 31 augusti). Frågor och svar om HQ-kraschen. Aktiespararna. 
http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2010/augusti/Fragor-och-svar-om-HQ-
kraschen/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack. [Hämtad 2014-02-12]. 

Alderman, C. W., & Deitrick, J. W. (1982). Auditors´ Perceptions och Time Budget Pressures 
and Premature Sign-Offs: A Replication and Extension. Auditing: A Journal of Practice & 
Theory, Winter, 1 (2), 54-68. 

Almgren, J. (2010, 14 september). Revisorn i HQ bank “saknade intigritet”. SvD Näringsliv. 
http://www.svd.se/naringsliv/revisorn-i-hq-bank-saknade-integritet_5316357.svd. [Hämtad 
2014-05-08]. 

Almvärn, P-E., & Fäldt, C. (2003). Liten handbok om stress och stresshantering. 1., uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Anundsson, J., & Nilsson, J. (2013). Hur påverkar stress och kompetens revisionskvalitet? -
En kvantitativ undersökning av mindre revisionsbolag. Examensarbete 30 hp. Umeå 
Universitet, Sverige. 

Arnold, B., & Lange, P. D. (2004). Enron: an examination of agency problems. Critical 
Perspectives on Accounting, 15 (6/7), 751-765.  

Bermudez, J., & Eriksson, A. (2013). Kvalitetshotande beteende inom mindre revisionsbyråer 
- En jämförande studie mellan större och mindre revisionsbyråer. Kandidatuppsats 15 hp, 
Uppsala Universitet, Sverige. 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och 
teori i forskningsprocessen. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Brown, M.E., Treviño, L.K., & Harrison, D.A. (2005). Ethical leadership: A social learning 
perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 97, 117-134. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 
Stockholm: Liber. 
 
Daft, R. L., & Lane, P. G. (2008). The leadership experience. 4th ed. Mason, OH: 
Thomson/South-Western. 

Degerfeldt, B. (2011, 2 december). Tioårsjubileum för Enronskandalen. SvD Näringsliv. 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/tioarsjubileum-for-
enronskandalen_6999067.svd. [Hämtad 2014-02-11]. 

Donnelly, D. P., Quirin, J. J., & O'Bryan, D. (2003). Auditor Acceptance of Dysfunctional 
Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics. Behavioral 
Research in Accounting, 15 (1), 87-110. 



 
  

84 

Dotevall, R. (2013, 29 november). Revisorer bör ta Prosolviadomen på allvar. Balans. 
http://www.tidningenbalans.se/debatt/revisorer-bor-ta-prosolviadomen-pa-allvar/. [Hämtad 
2014-02-07]. 

Douglas, P.C., Davidson, R.A., & Schwartz, B.N. (2001). The effect of organizational culture 
and ethical orientation on accountants’ ethical judgments. Journal of Business Ethics, 34 (2), 
101-121. 
 
Eilifsen, A., Messier, W.F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (red.) (2013). Auditing and 
assurance services. 3. edition New York: McGraw-Hill 
 
Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, H. (2013, 15 augusti). Miljardsmäll för revisionsbolag. DN ekonomi. 
http://www.dn.se/ekonomi/miljardsmall-for-revisionsbolag/. [Hämtad 2014-05-08]. 

Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda, forska och rapportera. 9., uppl. 
Malmö: Liber. 

FAR. (2012). Fars samlingsvolym. 2013, Revision. [35., uppdaterade utg.]. Stockholm: Far 
Akademi. 

FAR. (2013). Branschorganisationer för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR. 
http://www.far.se/Om-oss/. [Hämtad 2014-02-16]. 

Finansinspektionen. (2010, 28 augusti ). HQ Banks tillstånd återkallas. Finansinspektionen. 
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/HQ-Banks-tillstand-aterkallas/. [Hämtad 
2014-05-06]. 

Ford, R.C., & Richardson, W.D. (1994). Ethical Decision Making: A Review of the Empirical 
Literature.  Journal of Business Ethics, 13  (2), 205-221. 

Forsman, B. (1997). Forskningsetik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Francis, J. R. (2011). A Framework for Understanding and Researching Audit Quality. 
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30, (2), 125–152. 

Fritzsche, D.J. (1991). A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Value. Journal of 
Business Ethics, 10 (11), 841-852. 
 
Garone, S. (2001). Motivation-What Makes People Work? Conference board research, 
May/June. 
 
Gioia. D.A., & Pitre. E. (1990). Multiparadigm Perspective on Theory Building. Academy of 
Management Review, 15, (4), 584-602. 
 
Guba. E. G., (1990). The paradigm dialog. London: Sage Publications.  
 
Gundry, L. C., & Liyanarachchi, G. A. (2007). Time budget pressure, auditors’ personality 
type, and the incidence of reduced audit quality practices. Pacific Accounting Review, 19, (2), 
125-152. 



 
  
85 

Haskins, M. E., Baglioni, A. J., & Cooper, C. L. (1990). An investigation of the sources, 
moderators, and psychological symptoms of stress among audit seniors. Contemporary 
Accounting Research, 6, (2), 361-385. 

Huitt, W., & Hummel, J. (1997). An introduction to operant (instrumental) conditioning. 
[Figur] Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.  
http://www.edpsycinteractive.org/topics/behavior/operant.html. [Hämtad 2014-03-05].  
 
Jerkert, J. (2010). Peer review-systemet: för och emot. Folkvett, Issue 2, 7-23. 

Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kaptein, M. (2008). Developing and Testing a Measure for the Ethical Culture of 
Organizations: The Corporate Ethical Virtues Model. Journal of Organizational Behavior, 29 
(7), 923-947. 
 
Kaptein, M. (2011). Understanding unethical behavior by unraveling ethical culture. Human 
Relations, 64 (6), 843-869. 
 
Kelley, T., & Margheim, L. (1990). The Impact of Time Budget Pressure, Personality, and 
Leadership Variables on Dysfunctional Auditor Behavior. Auditing:A Journal of Practice & 
Theory, 9, (2), 21-42. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2., uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lincoln, Y S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, California: Sage. 
 
Liu, C., & Lai, S. (2012). Organizational Complexity and Auditor Quality. Corporate 
Governance: An International Review, 20 (4), 352–368. 

Luxembourg Declaration (2007). On Workplace Health Promotion In The European Union. 
[Broschyr]. Luxenburg. 

Margheim, L., Kelley, T., & Pattison, D. (2005). An Empirical Analysis Of The Effects Of 
Auditor Time Budget Pressure And Time Deadline Pressure. The Journal of Applied Business 
Research, 21 (1), 23-26. 

McLeod, S. A. (2007). Skinner - Operant Conditioning. Simply Psychology. 
http://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html. [Hämtad 2014-05-15]. 

Moberg, K. (2006). Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. 3., [omarb.] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik. 
 
NE. (2014a). Dysfunktionell. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/dysfunktionell. 
[Hämtad 2014-02-14]. 

NE. (2014b). Hermeneutik. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/hermeneutik. [Hämtad 2014-02-21]. 



 
  

86 

NE. (2014c). Etik. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/lang/etik?i_h_word=etik%20och%20moral. [Hämtad 2014-03-13]. 

Noblet, A., & LaMontagne, A, D. (2006). The role of workplace health promotion in 
addressing job stress. Health Promotion International, 21 (4), 346-353.  
 
Olsson, E. (2013, 14 september). Förlikning efter Prosolvia-domen. DN ekonomi. 
http://www.dn.se/ekonomi/forlikning-efter-prosolvia-domen/. [Hämtad 2014-02-12]. 

Olsson. H., & Sörensen. S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3., uppl. Stockholm: Liber. 
 
Otley, D. T., & Pierce, B. J. (1996). Auditor time budget pressure: consequences and 
antecedents. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9 (1), 31-58. 

Ouchi. W. G (1979) A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control 
Mechanisms. Management Science, 25 (9), 833-848. 

Patel. R., & Davidson. B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 4., [uppd.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pierce, B., & Sweeney, B. (2004). Cost–Quality Conflict in Audit Firms: An Empirical 
Investigation. European Accounting Review, 13 (3), 415–441. 

Pierce, B., & Sweeney, B. (2005) Management control in audit firms- Partners´perspecives. 
Managagement Accounting Research, 16, 340-370. 

Pierce, B., & Sweeney, B. (2006). Perceived Adverse Consequences of Quality Threatening 
Behaviour in Audit Firms. International Journal of Auditing, 10 (1), 19-39. 

Ponemon, L.A. (1992). Auditor underreporting of time and moral reasoning: An experimental 
lab study. Contemporary Accounting Research, 9 (1), 171-211. 
 
Power. M. K (2003) Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organization 
and Society, 28, 379-394. 
 
Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Revisorsnämnden. (2014a). Beslut i ärendet om revisionen av HQ bank. Revisorsnämnden. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/beslut_hq_bank.html. [Hämtad 
2014-02-07]. 

Revisorsnämnden. (2014b). Revisorsnämden. Revisorsnämnden. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html. [Hämtad 2014-02-16]. 

Revisorsnämnden. (2014c). Mer om SUT och kvalitetskontroll. Revisorsnämnden. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/las_mer_om_systematisk_och_uppsokande_tillsyn_
och_kvalitetskontroll.html. [Hämtad 2014-02-16].  

Revisorsnämnden. (2014d). Disciplinärenden. Revisorsnämnden. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/disciplinarenden.html. [Hämtad 2014-03-05]. 



 
  
87 

Revisorsnämnden. (2014e). Mer om disciplinärenden. Revisorsnämnden. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/disciplinarenden/mer_om_disciplinarenden.html. 
[Hämtad 2014-03-05]. 
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1., uppl. Malmö: 
Liber ekonomi. 
 
Schnatterly, K. (2003). Increasing Firm Value through Detection and Prevention of White-
Collar Crime., Strategic Management Journal, 24 (7), 587-614. 
 
Seale, C. (1999). Quality in Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 5 (4), s. 465-478. 
 
SFS 2013:737 Aktiebolagslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2013:735. Revisorslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative 
research. 4., [updated] edition. London: SAGE. 
 
Starrin, B., & Svensson, P-G. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Suhayati, E. (2012). The Influence of Audit Fee, Audit Time Budget Pressure and Public 
Accountant Attitude on the Public Accountant Dysfunctional Behavior and it's Implication on 
Audit Quality Survey on  “Small” Scale Public Accounting Firm’s In Java. Journal of  Global 
Management, 4 (1), 1-24.  

Svanberg, J., & Öhman, P. (2013). Auditors’ time pressure: does ethical culture support audit 
quality? Managerial Auditing Journal, 28 (7), 572-591. 

Svanström, T. (2013). Non-audit Services and Audit Quality: Evidence from private firms . 
European Accounting Review, 22 (2), 337-366. 

Sweeney, B., Arnold, D., & Pierce, B. (2010). The Impact of Perceived Ethical Culture of the 
Firm and Demographic Variables on Auditors’ Ethical Evaluation and Intention to Act 
Decisions. Journal of Business Ethics, 93 (4), 531-551. 

Sweeney, B., Pierce, B., & Arnold, D. F. (2013). The impact of perceived ethical intensity on 
audit-quality-threatening behaviours. Accounting & Business Research, 43 (2), 112-137. 

Sörensen, J. (2012, 20 september). Positiv stress. Healthcare Media. http://stress.se/positiv-
stress/. [Hämtad 2014-05-03]. 

Thurén, T. (2005). Källkritik. 2., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber. 

Treviño, L.K., Butterfield, K.D., & McCabe, D.L. (1998). The ethical context in 
organizations: influences on employee attitudes and behaviors. Business Ethics Quarterly, 8 
(3), 447-476. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. 3., uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 
  

88 

Willett, C., & Page, M. (1996). A Survey of Time Budget Pressure and Irregular Auditing 
Practices Among Newly Qualified UK Chartered Accountants. British Accounting Review, 
28, 101-120. 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermenuetik i teori och praktik. 2., 
[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

Bilaga 1: Utskick till revisionsbyråerna 
Bakgrundsinformation examensarbete 

Vårt examensarbete handlar om hur revisionsbyråer säkerställer kvalitén på sina revisioner. 
Vi har valt en inriktning där vi undersöker hur revisionsbyråer försöker att motverka att 
anställd agerar med ett beteende som hotar revisionskvalitén. Detta kvalitetshotande beteende 
har i forskningssammanhang benämns som ett dysfunktionellt beteende hos anställda. Med 
detta innebär att revisorn till exempel: ytligt granskar dokument ifrån en klient, inte helt följer 
regler och riktlinjer som finns, enbart granskar mindre komplexa delar, accepterar en klients 
vaga förklaring eller hoppar över ett eller flera steg i processen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tidigare forskning av Kelly och Margheim (1990) påvisades att 25 % av de svarande 
revisorerna enbart valt att granska mindre komplexa delar. 33 % av de svarande hade 
accepterat en klient vaga förklaringar och 8 % av de svarade hade hoppat över steg i 
processen. Studien genomfördes på dåtida Big 8 byråer i USA. En studie som har undersökt 
Svenska revisorer gjordes 2013 av Svanberg och Öhman där de fann att beteende även 
förekom i svenska revisionsbyråer.    

Nedan presenteras några potentiella frågor som kan komma att tas upp. Vissa frågor kan 
eventuellt tas bort eller ändras till och med intervjutillfället. Era svar under intervjun får gärna 
var detaljrika. Följdfrågor utöver de som står i intervjuschemat kan förekomma. Ni som 
respondent har alltid möjlighet att välja att inte svara på en fråga, detta kommer att 
respekteras av oss som intervjuar.  Intervjun kommer att ta cirka 60 min och spelas in om ni 
tillåter detta. Vi kommer eventuellt komma att behöva komplettera några frågor, hoppas detta 

- Hoppa över steg i processen.  
- Ytligt granskar dokument ifrån klient. 
- Inte helt följer de regler och riktlinjer som finns. 
- Enbart granskar mindre komplexa delar. 
- Acceptera en klient vaga förklaring. 

Dysfunktionellt 
beteende 

Kvalitetshotande 
beteende 
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går bra om vi återkommer med dessa via mejl eller telefon efter intervjun? Ni som svarar är 
försedd med anonymitet, med detta menas att era namn samt byrå namn inte kommer att 
presenteras i arbetet. Intervjuarna är försedda med tystnadsplikt och kommer med detta inte 
avslöja någon om vilka som har deltagit i intervjun. Ni som intervjuperson har även möjlighet 
att ta del av de citat som kommer att ingå i uppsatsen och godkänna det som sagts samt ändra 
något uttalande om så önskas.  Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er.  

Begreppsförklaringar: 

Informella kontroller: Kontroller som inte finns i skrift. 

Etisk kultur på revisionsbyrån: Stämningen mellan anställda, “vad som är rätt och fel”. 

Samt intervjuguiden var bifogad, se tabell 4 för denna.  
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Bilaga 2: Bakgrundsinformation till FAR 

 
 
Uppgifter inför kvalitetskontrollbesök (revisionsverksamhet), substansgranskning 
(Bilaga 3b. Till dokument FARs riktlinjer för kvalitetskontroll av revisionsverksamhet) 
 
Dokumentet ska besvaras av:                                                                        
Avsnitt I = Företagsledningen 
Avsnitt II-V = Samtliga auktoriserade/godkända revisorer på revisionsföretaget (besvarar i varsitt 
exemplar)                                                                                        
Det här dokumentet används för förberedelse av kvalitetskontrollbesöket för att ge en effektiv 
genomgång.                                                                                            
Var vänlig svara på dessa frågor inför kvalitetskontrollbesöket. Återsänd svaren till kvalitetskontrollanten tillsammans med 
det material som ni finner lämpligt.                                                                                         
  
                                 
Svar/kommentar lämnas nedan eller på bilaga                                                                      
  
Auktoriserad/Godkänd revisor       

Revisionsföretag:                                     

Kvalitetskontrollant:                              
  
  
I. Verksamhetens organisation (Avsnittet fylls i av företagsledningen)  
 
                                                                                                                                                  Kontrollantens   

                                                         kommentarer 
a Ingår revisionsföretaget i ett nätverk? Ja Nej       

Vilket?             

b Ingår fler än ett företag i organisationen? Ja Nej       

Vilka?             

c Ingår annan verksamhet än 
revisionsverksamhet? 

Ja Nej       

Vilken?             

d Beskriv organisationen eller bifoga en 
organisationsplan. 

            

e Bifoga förteckning över styrelseledamöter och 
deras respektive professionella funktion 

            

f Bedrivs revisionsverksamhet på flera orter? Ja Nej       

Vilka?             

g Vilka personer är revisionsföretagets ägare? 
Namnge dessa. 

            

h Är alla ägare kvalificerade revisorer? Ja Nej       

I förekommande fall, hur stor andel ägs av 
ickekvalificerad revisor? 

            

i Är bolaget ett registrerat revisionsbolag? Ja Nej       

j Vem är företagsledare?             

k Hur många anställda har revisionsföretaget             

l Hur många av revisionsföretagets anställda är             
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auktoriserade/godkända revisorer? 

m Bifoga senaste årsredovisning/årsbokslut för 
revisionsföretaget. 

            

n Finns någon anknytning till andra företag 
(revisionsföretag, redovisningsbyrå, 
advokatbyrå etc.) i form av namngemenskap, 
ägarförhållanden, avtal om delade resurser eller 
administrativt samarbete såsom gemensam 
ledningsfunktion eller gemensam 
kontors/lokalgemenskap? Beskriv vad denna 
anknytning utgör och vilka företag det avser. 

            

o Finns det andra etablerade samarbeten med 
utomstående företag t.ex. vad avser IT-tjänster? 
Namnge dessa. 

            

p Finns avtal mellan revisionsföretaget och 
någon/några redovisningsbyrå/er och/eller 
revisionsföretag? 

Ja Nej       

Vilka?             

q Beskriv rutinerna för hantering av 
klientmaterial. 

            

r Beskriv rutinerna för arkivering av 
revisionsföretagets revisionsmaterial. 

            

s Lever revisionsföretaget/nätverket upp till 
relevanta krav i ISQC1?  
Besvara frågorna i bilagan Kvalitetskontroll för 
revisionsföretaget (nätverket) enligt ISQC 
1 samt bifoga revisionsföretagets dokumentation 
över system för kvalitetskontroll. ) 

            

  
II. Verksamhetens 
omfattning                                                                                                                                                            Kontrollantens
                                                                                                                                                                               kommentarer 
a Hur många uppdrag har Du som påskrivande 

revisor? Uppge antal aktiebolag och antal övriga 
verksamheter. 

            

b Är Du påskrivande revisor i företag av allmänt 
intresse? Uppge namn och organisationsnummer 

            

c Uppge Dina arbetade timmar det senaste året 
fördelat på: 

    

1. Revision:             

2. Bokslut, årsredovisning:             

3. Koncernredovisning:             

4. Skattekonsultationer:             

5. Övrigt:             
  
III. Oberoende, integritet, objektivitet, 
tystnadsplikt                                                                                                                                                         Kontrollantens
                                                                                                                                                     kommentarer 
a Uppge om Du innehar uppdrag som 

styrelseledamot eller suppleant. I så fall vilka? 
            

b Uppge i särskild bilaga de tio största klienterna 
och övriga uppdrag du bedömer som komplexa 
och med hög risk där du är vald revisor samt 
arvodet från dessa för det senaste räkenskapsåret. 

            

c Vid arbetsfördelning på Dina uppdrag, beskriv             
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rutinerna för bemanning och delegering. 

d Har du gemensamma klienter med något företag 
som utför redovisningstjänster? 

Ja Nej       

Ange då hur många av dina klienter som anlitar 
dessa redovisningsbyråer för sin redovisning 
(uppdelat per redovisningsbyrå) och ange särskilt 
om omsättningen från gemensamma klienter med 
en enskild redovisningsbyrå är väsentligt i 
förhållande till revisionsföretagets omsättning 
(normalt >50%) 

            

e Är du vald revisor i något av 
redovisningsföretagen i fråga III d? 

Ja Nej       

Namnge dessa.             

f Har du nära relation/är släkt med 
ägare/styrelseledamot i någon 
redovisningsbyrå/revisionsföretag? 

            

g Vilka specialister och revisorer har Du kontakt 
med för rådgivning och konsultationer? 

    

1. oberoendefrågor?             

2, revisionsfrågor?             

3. skattefrågor?             

4. övriga frågor?             

h Diskuterar Du "orena" revisionsberättelser med 
kollega? 

Ja Nej       

      

i Beaktar Du reglerna i ABL 9:17,18 om jäv i Ditt 
arbete? 

Ja Nej       

      

  
IV. 
Yrkesutvecklingen:                                                                                                                                              Kontrollantens
                                                                                                                                                     kommentarer 
a Uppge kortfattat de revisionshjälpmedel som Du 

använder. 
            

b Redogör för Din vidareutbildning under de tre 
senaste åren samt bifoga förteckning samt 
kursintyg. Håll dokumentationen av din 
vidareutbildning tillgänglig vid 
kvalitetskontrollbesöket. 

            

  
V. Övriga kommentarer:                
Övriga kommentarer som Du vill lämna: 
  
      

  
Ort och datum 
      
  
___________________________ 
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Kontrollantens iakttagelser och sammanfattande slutsatser gällande ovan lämnad information 
      

  
Ort och datum 
      
  
  
___________________________ 
Underskrift av kontrollant                                                                                
  
  
Bekräftelse 
Jag har tagit del av kvalitetskontrollantens 
iakttagelser och sammanfattande slutsatser 

Ja Kommentarer 
      

  
  
Underskrift av företrädare för revisionsföretaget alt auktoriserad/godkänd revisor 
  
  
Ort och datum 
      
  
  
___________________________ 
Underskrift           
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Bilaga 3: FARs lista över de tio största uppdragen 
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Bilaga 4: Kvalitetskontroll för revisionsföretaget (nätverket) enligt ISQC 1 

 

 

Bilaga

 

 

 

 Ja Nej E/T Iakttagelser / Brister                                                             

Hänvisa till 
riktlinjer/rutiner eller 
bilaga

a)
Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

b)

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

c)

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            
Skriv hänvisningen här

d) Personal

(*) Finns interna rutiner för att lagen om åtgärder 
om penningtvätt och finansiering av terrorism 
följs?

1. Revisionsföretagets riktlinjer och rutiner främjar en 
intern kultur där kvalitet är grundläggande vid 
utförande av uppdrag.

2. Den eller de som av verkställande direktör eller 
styrelse har operativt ansvar för 
kvalitetskontrollsystemet har tillräcklig och 
ändamålsenlig erfarenhet och förmåga, samt behövlig 
befogenhet att ta på sig detta ansvar.

Relevanta yrkesetiska krav

3. Revisionsföretagets riktlinjer och rutiner säkerställer 
att personalen följer och upprätthåller oberoendet där 
så krävs enligt revisorslagen och relevanta yrkesetiska 
krav på samtliga uppdrag.

Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag

4. Revisionsföretaget har riktlinjer och rutiner för att 
acceptera och behålla kundrelationer och särskilda 
uppdrag som följer relevanta yrkesetiska krav samt 
reglerar överväganden och slutsatsen om kundens 
hederlighet och dessutom innehåller tydliga 
instruktioner för dokumentationen.

Antal kvalificerade:

Antal övriga:

Nedanstående frågor är direkt kopplade till kvalitetskontroll för revisionsföretaget/nätverket enligt ISQC1 och ISA 
220.

Tillämpa  och följa relevanta krav

Revisionsföretaget/nätverket ska följa varje krav i ISQC 1 såvida kravet inte, med hänsyn till revisionsföretagets/nätverkets omständigheter, 
saknar relevans för de tjänster som utförs med avseende på revisioner och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra 
bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster. 

Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget

Kvalitetskontroll för revisionsföretaget 
(nätverket) enligt ISQC 1
Underbilaga till dokumentet Uppgifter inför kvalitetskontrollbesök - revisionsverksamhet (bilaga 3a allmän del och bilaga 
3b)

Revisionsföretag: Datum:      

Nätverk: Kval.kontrollant:
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Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

e)

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            
Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            
Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

f) Skriv hänvisningen här

11. Riktlinjer och rutiner finns för tystnadsplikt, säker 
förvaring, fullständig- uppdragsdokumentationen ska 
färdigställas utan onödigt dröjsmål när

12. Riktlinjer och rutiner finns för arkivering av 
uppdragsdokumentation.

Övervakning
Övervakning av revisionsföretaget riktlinjer och 
rutiner för kvalitetskontroll

9. Revisionsföretaget har fastställda riktlinjer och 
rutiner för att hantera och lösa meningsskiljaktigheter.   

Uppdragsdokumentation

10. Revisionsföretagets riktlinjer och rutiner anger att 
den slutliga uppdragsdokumentationen ska färdigställas 
utan onödigt dröjsmål när rapporterna slutförts.

7. Revisionsföretaget har väl fungerande riktlinjer och 
rutiner för att säkerställa att vederbörliga 
konsultationer äger rum i svåra eller tvistiga frågor och 
att konsultationen dokumenteras.

Uppdragsanknuten kvalitetskontroll

8. Revisionsföretaget har väl fungerande riktlinjer och 
rutiner för uppdragsanknutna kvalitetskontroller för 
alla revisioner av finansiella rapporter för börsnoterade 
företag och de andra uppdrag för vilka byråledningen 
bestämt att sådan uppdragsanknuten kvalitetskontroll 
skall genomföras. 

Meningsskiljaktigheter

5. Riktlinjer och rutiner säkerställer och dokumenterar 
att revisionsföretagets personal har den kompetens, 
förmåga och det engagemang som yrkesetiska 
principer kräver för att utföra uppdraget enligt 
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i 
lagar, förordningar och föreskrifter och att personalen 
fördelas till uppdrag så att varje uppdrag har tillräcklig 
kompetens. 

Hur uppdrag utförs 

6. Revisionsföretaget har väl fungerande riktlinjer och 
rutiner för att säkerställa att alla revisioner utförs enligt 
god revisionssed, vilket innebär att samtliga uppdrag 
utförs med jämn och hög kvalitet och att övervakning 
och genomgång av utfört arbete dokumenteras.

Konsultation
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Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            
Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

g)

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Iakttagelser/Brister 
beskrivs här                                                            

Skriv hänvisningen här

Ort och Datum

Namnförtydligande

18. Revisionsföretagets fastställda riktlinjer och rutiner 
har krav på dokumentation av klagomål och påståenden 
samt svaren på dem.

Underskrift av företrädare för revisionsföretaget

____________________________________________
___

16. Riktlinjer och rutiner finns avsedda att ge 
revisionsföretaget rimlig säkerhet att det på rätt sätt 
hanterar klagomål och påståenden.

Dokumentation av kvalitetskontrollsystemet

17. Revisionsföretagets fastställda riktlinjer och rutiner 
har krav på ändamålsenlig dokumentation som ger 
bevis för att varje del i kvalitetskontrollsystemet 
fungerar.   

15. Gemensamma och väl fungerande riktlinjer och 
rutiner finns för övervakningen så att revisionsföretaget 
i nätverket följer kraven i ISQC 1. 

Klagomål och påståenden

13. Övervakningsprocessen beskriven i 
revisionsföretagets riktlinjer och rutiner ger en väl 
fungerande kvalitetskontroll.

Utvärdera, kommunicera och åtgärda identifierade brister

14. Väl fungerande riktlinjer och rutiner finns för 
utvärdering, kommunikation och åtgärder av 

Nätverk med gemensam övervakning
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Sammanfattande bedömning
Avsnitt Beskrivning av väsentliga brister:
a) Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget
b) Relevanta yrkesetiska krav
c) Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag
d) Personal
e) Hur uppdrag utförs 

Uppdragsanknuten kvalitetskontroll
Meningsskiljaktigheter
Uppdragsdokumentation

f) Övervakning
Övervakning av revisionsföretaget riktlinjer och rutiner för
Utvärdera, kommunicera och åtgärda identifierade brister
Nätverk med gemensam övervakning
Klagomål och påståenden

g) Dokumentation av kvalitetskontrollsystemet

Slutsats
Har revisionsföretaget inrättat och upprätthåller ett kvalitetskontrollsystem enligt ISQC1 som ger det rimlig säkerhet att

a. revisionsföretaget och dess personal följer standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar, och att
b. rapporter som revisionsföretaget eller ansvariga revisorer lämnar är korrekta med hänsyn till omständigheterna?

Alt 1 Kvalitetskontrollsystemet uppfyller ISQC 1:s krav

Alt 2 Kvalitetskontrollsystemet uppfyller inte ISQC 1:s krav
p.g.a. konstaterade brister ovan

Övriga kommentarer:

Underskrift av kontrollant

Ort och Datum

_______________________________________________
Namnförtydligande

Bekräftelse Ja
Ovanstående beskrivning av väsentliga avvikelser är korrekt

Jag har tagit del av kontrollantens slutsats.

Underskrift av företrädare för revisionsföretaget

Ort och Datum

_______________________________________________
Namnförtydligande

 

 

 

Konsultation

  

Beskrivning av väsentliga brister:

Har revisionsföretaget inrättat och upprätthåller ett kvalitetskontrollsystem enligt ISQC1 som ger det rimlig säkerhet att
a. revisionsföretaget och dess personal följer standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar, och att
b. rapporter som revisionsföretaget eller ansvariga revisorer lämnar är korrekta med hänsyn till omständigheterna?

Nej
Kommentar
er
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Bilaga 5: FARs kontrollchecklista av revisorn 

 

 

Kvalitetskontroll 

(Bilaga 2 till dokumentet Riktlinjer för FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet)
Revisor:           Datum:      

Revisionsföretag:  Kval.kontrollant:
Information om uppdraget
Motivering till urval:
Företagets namn:
Antal anställda:  Balansdag:
Omsättning:  Bransch:
Balansomslutning:  Rörelseresultat:
Revisionsarvode:  Övrigt arvode:
Vem sköter löpande bokföring?
Vem upprättar bokslut?
Vem upprättar årsredovisningen?
Utformning av revisionsberättelse (t.ex. uttalanden enligt standardutformning, 
uttalanden med reservation eller inget uttalande):
Väsentliga resultat- och balansposter enligt revisorns planering:
Omfattar uppdraget enbart revision? Ange vilken/vilka andra tjänster.
Är uppdraget ett kombiuppdrag?
Övrigt (medrevisor, koncernförhållanden etc.):
(Bilaga till dokumentet Riktlinjer för revisorsorganisationernas kvalitetskontroll av revisionsverksamhet)

Ja

1 Revisorns oberoende och tillämpning av analysmodellen samt revisorns efterlevnad av penningtvättslagen
1.1 Sker bemanning med hänsyn till oberoende?
1,2 Har analysmodellen genomförts o dokumenterats på ett korrekt sätt?
1,3 Har revisorn bedömt om revisionsföretaget och han/hon kan åtaga

sig/behålla uppdraget med hänsyn till kompetens, kapacitet och
klientrisktagande - (ISQC 1 , ISA 220)?

Checklista Uppdragskontroll 

 

 

 

Datum:      

Kval.kontrollant:

Balansdag:
Bransch:
Rörelseresultat:
Övrigt arvode:

(Bilaga till dokumentet Riktlinjer för revisorsorganisationernas kvalitetskontroll av revisionsverksamhet)
Nej E/T Iakttagelser/Brister/Bilaga                                                               

Revisorns oberoende och tillämpning av analysmodellen samt revisorns efterlevnad av penningtvättslagen

Checklista Uppdragskontroll 

 

 

 

1,5 Har villkoren för revisionsuppdraget definierats med klienten genom  - (ISA
210)?

1,6 Har revisorn vidtagit de åtgärder, kopplade till penningtvättslagen, som
framgår i Fars uttalande om revisorns åtgärder vid misstanke om brott
respektive penningtvätt -  (RevU4 punkt 3)?
Är revisorns bedömning av oberoendet samt efterlevnad av
penningstvättslagen acceptabel?

2 Förståelse av företaget och dess miljö för att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter (ISA 315)
2.1 Har revisorn tillräcklig kunskap om och förståelse av företagets:

 - branschegenskaper/särskild redovisningspraxis

Förståelse av företaget och dess miljö för att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter (ISA 315)

 - finansiell situation/obestånd/fortlevnadsmöjligheter
Är revisorns förståelse av företaget och dess miljö acceptabel och 
väl dokumenterad?

3 Planering av revision (ISA 300)
3.1 Preliminär riskanalys (ISA 240, 260, 315, 402 och 570)

Är revisorns riskanalys acceptabel och väl dokumenterad?

3.2 Intern kontroll
Är revisorns bedömning av övergripande intern kontroll acceptabel
och väl dokumenterad?

3.3 Väsentlighet (ISA 320)
Är revisorns väsentlighetsbedömning acceptabel
och väl dokumenterad?

3.4 Revisionsplanering - bemanning m.m. (ISA 220, ISA 300)
3.4.6 Råder en koppling mellan revisionsstrategi och granskningsplan?
3.4.7 Har hänsyn tagits till erfarenhet och iakttagelser från tidigare år?
3.4.10 Har ansvarig revisor godkänt revisionssplaneringen?

Är revisorns planering acceptabel och väl dokumenterad?

3.5 Koncernrevision (ISA 600)
Är revisorns planering av koncernrevisionen acceptabel
och väl dokumenterad?

4 Fortsatt granskning av IK, substans, årsredovisning och koncernredovisning (ISA 330 m.m.)
4.1 Granskning av intern kontroll

Besvaras i förekommande fall:

Fortsatt granskning av IK, substans, årsredovisning och koncernredovisning (ISA 330 m.m.)

4.1.2 Baseras revisorns fortsatta revisionsarbete på ett lämpligt sätt på 
bedömningen av interna kontrollaktiviteter?
Har revisorn dragit korrekta slutsatser från sin granskning av de
interna kontrollaktiviteterna?
 

4.2 Granskning av substans och bokslut
Har granskningen utförts enligt revisionsstrategin/revisionsplanen/gransknings-
programmen, och har därvid tillräckliga, tillfredsställande och dokumenterade
revisionsbevis för relevanta räkenskapspåståenden inskaffats för:
 resultaträkningen
 balansräkningen
 inom linjen
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4.3 Andra frågor om granskningen

Är revisorns hantering av andra frågor om granskningen

acceptabel och väl dokumenterade?

4.4 Bedömning och sammanställning av fel (ISA 450)
Är revisorns bedömning och sammanställning av fel  acceptabel
och väl dokumenterade?

4.5 Granskning av årsredovisningen o koncernredovisningen
Är revisorns granskning av årsredovisningen och 
koncernredovisningen acceptabel och tillräckligt dokumenterad?

5 Granskning av förvaltningen - RevR 209
Är revisorns bedömning av verkställande direktörens och
styrelseledamöternas förvaltning acceptabel och 
väl dokumenterad?

6 Sammanfattande bedömning och rapportering
6.1 Sammanfattande bedömning
6.1.1 Är planerade granskningsåtgärder genomförda?
6.1.6 Har revisionsmålen uppnåtts?
6.1.11 Har revisorn vid behov begärt in uttalanden från företags-

ledningen (ISA 540, 560 och 580)?
6.1.12 Har revisionen utförts enligt de policyer som revisionsföretaget skall ha

enligt ISQC 1?
Är revisorns sammanfattande bedömning acceptabel?

6.2 Rapportering av iakttagelser och förbättringsförslag
Är revisorns rapportering acceptabel?

6.3 Revisionsberättelse
6.3.1 Hade allt revisionsarbete utförts innan revisionsberättelsen utfärdades?
6.3.2 Är revisionsberättelsens utformning i enlighet med gjorda 

iakttagelser under revisionen?
6.3.3 Besvaras om revisionsberättelsen avviker från standardutformningen:

Har revisorn övervägt skälen för att avge en revisionsberättelse 
som avviker från standardutformningen?
Är anmärkningar/upplysningar i revisionsberättelsen förenliga  
med utformningen av uttalandena?
Är revisionsberättelsen avgiven i enlighet med ISA 700-706 samt
RevR och RevU 709?

7 Dokumentation - ISA 230
7.1 Är dokumentationen i grundakt och årsakt, sammantaget och 

i allt väsentligt, i enlighet med ISA 230?
7.2 Var dokumentationen sammanställd och stängd inom 60 dagar från datum

för revisionsberättelsen?
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Sammanfattande bedömning
1

2 Är revisorns förståelse av företaget och dess miljö acceptabel och väl

3:1 Är revisorns riskanalys acceptabel och väl dokumenterad?

3:2

3:3 Är revisorns väsentlighetsbedömning acceptabel och väl dokumenterad?

3:4 Är revisorns planering acceptabel och väl dokumenterad?

3:5 Är revisorns planering av koncernrevisionen acceptabel och väl dokumenterad?

4:1

4:2

4:3

Är revisorns bedömning av övergripande intern kontroll acceptabel och väl 
dokumenterad?

Är revisorns bedömning av oberoendet samt efterlevnad av 
penningstvättslagen acceptabel?

Har revisorn dragit korrekta slutsatser från sin granskning av de interna 
kontrollaktiviteterna?

Är revisorns granskning av löpande bokföring och bokslut acceptabel och 
tillräckligt dokumenterad?

Är revisorns hantering av andra frågor om granskningen acceptabel och 
väl dokumenterade?

Nej Beskrivning av väsentliga brister



 
  
103 

 
Sammanfattande bedömning
1

2 Är revisorns förståelse av företaget och dess miljö acceptabel och väl

3:1 Är revisorns riskanalys acceptabel och väl dokumenterad?

3:2

3:3 Är revisorns väsentlighetsbedömning acceptabel och väl dokumenterad?

3:4 Är revisorns planering acceptabel och väl dokumenterad?

3:5 Är revisorns planering av koncernrevisionen acceptabel och väl dokumenterad?

4:1

4:2

4:3

4:4

4:5

5

6:1 Är revisorns sammanfattande bedömning acceptabel?

6:2 Är revisorns rapportering acceptabel?

6:3

7

Slutsats
Uppfyller revisorn god revisorssed och revisionsarbetet god revisionssed?
Kryssa för ett alternativ.
Alt 1
Alt 2
Alt 3

Övriga kommentarer:

Underskrift  av kontrollant
 

Ort och datum

Namnförtydligande

Bekräftelse Ja
Ovanstående beskrivning av väsentliga avvikelser under sammanfattande
bedömning är korrekt
Jag har tagit del av kvalitetskontrollantens slutsats

Underskrift av kontrollerad revisor

Ort och datum

Underkänd kontroll p.g.a. brister/iakttagelser angivna ovan

Godkänd kontroll (uppfyller god sed)
Godkänd kontroll med iakttagna brister angivna ovan

Är revisorns bedömning av övergripande intern kontroll acceptabel och väl 
dokumenterad?

Är revisorns bedömning av oberoendet samt efterlevnad av 
penningstvättslagen acceptabel?

Har revisorn dragit korrekta slutsatser från sin granskning av de interna 
kontrollaktiviteterna?

Är revisorns granskning av löpande bokföring och bokslut acceptabel och 
tillräckligt dokumenterad?

Är revisorns hantering av andra frågor om granskningen acceptabel och 
väl dokumenterade?

Är revisorns bedömning och sammanställning av fel  acceptabel och väl 
dokumenterade?

Är revisorns granskning av årsredovisningen och koncernredovisningen 
acceptabel och tillräckligt dokumenterad?

Är revisorns bedömning av verkställande direktörens och 
styrelseledamöternas förvaltning acceptabel och väl dokumenterad?

Är revisionsberättelsen avgiven i enlighet med ISA 700-706 samt RevR och 
RevU 709?

Är dokumentationen i grundakt och årsakt, sammantaget och i allt 
väsentligt, i enlighet med ISA 230?

Nej Beskrivning av väsentliga brister

Nej Kommentarer



 
 

 


