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Titel: Revisorns välmående och kvalitén på revisionen 

 

Bakgrund: Revisorer har en funktion som marknadens väktare. Förmågan att uppfylla denna 

funktion beror på vilken kvalité revisionerna har. Forskning inom andra organisatoriska 

kontexter och professioner har påvisat ett samband mellan anställdas välmående och 

arbetsprestation. När vi tillämpar denna forskning på revisorer, kommer det medföra att 

revisorers välmående kommer ha en påverkan på arbetet som revisorer utför och där med 

kommer ha en effekt revisionskvalitén.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara om revisorns välmående påverkar 

revisionskvalitén  

 

Metod: Revisorers välmående har vi mätt genom tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet, som är två aspekter inom subjektivt välmående. Vi har utvecklat 

en ny indikator, självutvärderad effektivitet i revisionsprocessen, för att mäta revisionskvalité. 

För att erhålla information använde vi oss av en enkätundersökning och enkäten skickades ut 

till 3157 godkända eller auktoriserade revisorer i Sverige. Vi erhöll 187 fullständiga svar som 

utgjorde grunden för den empiriska analysen. 

 

Resultat/Slutsats: Resultatet påvisar positiva samband mellan revisorers tillfredsställelse 

med arbetet och revisionskvalité samt mellan revisorns tillfredsställelse med livet och 

revisionskvalité. Slutsatsen som vi kunde dra var att revisorers välmående påverkade 

revisionskvalité baserat på den metodologin som använts i denna studie. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the 

Linneaus University, 2015  

Authors: Nicklas Vackenfeldt and Kristoffer Pettersson 

Supervisor: Timurs Umans 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Auditor’s well-being and the quality of the audit 

 

Background: The auditors have a function as guardians of the market. The ability to fulfill 

this function depends on the quality of the audits. Research in other organizational contexts 

and professions has shown a relationship between the employees well-being and job 

performance. When we apply this research on auditors, it implies that the auditor’s well-being 

will affect the work that auditors conduct and there by affect the audit quality. 

  

Purpose: The purpose of this study is to explain if auditor’s well-being affects audit quality.  

  

Method: The auditor’s well-being was measured by job satisfaction and life satisfaction, 

which are two aspects of subjective well-being. We developed a new indicator, self-evaluated 

effectiveness in the audit process, to measure audit quality. We used a survey to gather 

information and the survey were sent to 3157 approved or certified auditors in Sweden. We 

received 187 complete responses on which the empirical analyses were conducted. 

  

Result/Conclusion: The result demonstrates positive relations between auditor’s job 

satisfaction and audit quality and between auditor’s life satisfaction and audit quality. We 

were able to conclude that auditor’s well-being affects audit quality based on the 

methodology used in this study. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel kommer börja med en presentation om varför revisorer är intressanta 

att studera och varför deras arbete är betydelsefullt. Denna presentation leder sedan till 

studiens problemdiskussion. Därefter fastställs problemformuleringen, syfte och vad vår 

studie kommer bidra med. 

1.1 Bakgrund  
Revisorers arbete och funktion i samhället är ett omdiskuterat ämne (Unerman & O’Dwyer, 

2004). Den ideala revisorn uppfyller en funktion som marknadens väktare (Broberg et al, 

2014). Denna funktion är betydande, eftersom det förekommer en misstro till att 

företagsledare agerar i aktieägarnas och andra investerares intresse (Öhman, 2004).  Revisorn 

ska skapa tillit, legitimitet och trygghet genom granskning av redovisning och annan 

finansiell information för att skydda allmänheten och andra intressenter från oegentligheter 

(Tagesson & Eriksson, 2011). Utan granskningen finns det utrymme för företagsledare att 

agera ogynnsamt vilket kan medföra ekonomiska konsekvenser för intressenterna (Öhman, 

2004; Tagesson & Eriksson, 2011) och omfattande skandaler i början av 2000-talet, t.ex. 

Enron, Worldcom och Arthur Anderson, har initierat diskussioner angående redovisning och 

revision (Öhman, 2004; Francis 2004). Även i svenska företag har kvalitén av informationen 

varit omdiskuterad så som efter Skandia-affären (Dagensnyheter, 2003). Dessa diskussioner 

pågår fortfarande till följd av aktuella tveksamheter i HQ (Svenska Dagbladet, 2014b), Eniro 

(Svenska Dagbladet, 2014a) och SCA (Svenska Dagbladet, 2015a) där revisorernas funktion 

har ifrågasätts. Revisorerna som har anknytning till dessa skandaler har fått medial 

uppmärksamhet och fått utstå kritik gällande deras granskning t.ex. revisorn till HQ-bank fick 

en disciplinär erinra av Revisorsnämnden för det bristande arbetet (Svenska Dagbladet, 

2014b). Den största revisionsbyrån i Sverige (PWC, 2015) har ifrågasatts i dagsläget.  PWC 

har blivit uppmärksammade Revisorsnämnden för revisorernas granskning av Eniros 

bokföring, eftersom det förekom felaktig information gällande Eniros vinster (Svenska 

Dagbladet, 2014a). Samtidigt har PWC påbörjat en intern granskning angående deras 

agerande som SCAs revisor p.g.a. att SCAs ledning misstänks för att ha utnyttjat företagets 

affärsflyg för privata ändamål vilket har skapat en kritik från aktieägare (Svenska Dagbladet, 

2015b). Det har även framkommit att revisorn från PWC har åkt med i SCAs affärsflyg vid ett 

tillfälle (Svenska Dagbladet, 2015b).  
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Skandalers påföljder är kostsamma för samhället och intressenter till företag som var 

involverade i skandaler fick lida ekonomisk skada t.ex. att aktieägarnas kapital blev förbrukat, 

leverantörer fick obetalda fordringar, anställda förlorade jobbet och finansiärer fick inte betalt 

för det kapital de har lånat ut, så som i fallet med Enron, Worldcom och Arthur Anderson 

(Öhman, 2004). Stor kritik har därför riktats från investerare mot revisorer hur dessa inte 

kunde upptäcka felaktigheter i redovisningen som är en förväntan från intressenterna till den 

finansiella information som revisorerna godkänner (Öhman, 2004). Skandalerna har även 

medfört en kritik mot myndigheter (Öhman, 2007). Till följd av detta har lagstiftande organ 

tillsatt utredningar för att förbättra lagstiftningen för redovisning och revision med syfte att 

förhindra upprepningar av liknande skandaler (Öhman, 2007). Exempel på detta är 

Enronskandalen som var en bidragande faktor till tillkomsten av Sarbanes-Oxley Act år 2002 

som medförde högre krav revisorerna (Francis, 2004) och regleringen är gällande i USA 

(Broberg et al, 2014). Även i Sverige genomfördes utredningar för att förändra regelverket 

med syfte att redovisningen och revisionen skulle bli mer tillförlitlig och uppfylla de 

förväntningar som myndigheter och allmänheten har på revisorer (Öhman, 2007). Det 

förkommer forskning kring hur väl revisorer uppfyller funktionen som marknadens väktare 

beroende på ägarstrukturerna i företagen som är involverade i skandaler (Coffee, 2005). 

Forskare har även varit intresserade av att studera revisorer utifrån bolagsstyrningsteorier t.ex. 

institutionell teori (Carpenter & Dirsmith, 1993), agent- (Watts & Zimmerman, 1983), 

legitimitets- (Power, 2003) och intressentteori (Lee, 1998), men den ideala revisorn uppfyller 

endast funktionen som marknadens väktare (Broberg et al, 2014) om revisionerna är av 

adekvat kvalité (Quick et al, 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Revisionskvalité (RK) är ett komplext koncept (IAASB, 2011) som har olika innebörd för 

olika intressenter (Broberg, 2013; Knechel et al, 2013) och det existerar en stor kvantitet av 

studier (Francis, 2004). Trots dessa omfattande studier existerar det inte en enhetlig definition 

av RK (Knechel et al, 2013), men en vanligt förekommande definition 

är DeAngelos (1981). DeAngelo (1981) har definierat RK som sannolikheten att en revisor 

kommer att upptäcka ett fel hos sin klient samt rapportera detta fel. Denna definition är i 

enlighet med det legala synsättet på RK där fokus ligger på om det förekommer ett 

revisionsmisslyckande eller avsaknaden av ett sådant misslyckande (Francis, 2011) och detta 

kan likställas med revisionsbyråns uppfattning av RK som är att revisionsarbetet ska vara 

försvarbart i domstol (Knechel et al, 2013). En revisors uppfattning om RK kan vara 
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tillfredsställelsen som uppkommer av att hinna med att utföra alla arbetsuppgifter enligt den 

byråspecifika metoden (Knechel et al, 2013) och en revisor kan uppnå RK genom komfort 

(Broberg, 2013) som uppkommer av revisionsritualer (Pentland, 1993). Revisorns 

arbetsuppgift är inte att enbart revidera utan innefattar även andra uppgifter och detta eftersom 

professionen har genomgått en förändring där revisorn ska skapa värde för klienten (Broberg, 

2013). Revisorerna har lyckats anpassa sig till de nya förutsättningarna på marknaden och i 

professionen samt förstått betydelsen av andra arbetsuppgifter (t.ex. 

marknadsföringsaktiviteter) som en del av det vardagliga arbetet (Broberg et al, 2013). Detta 

leder till att revisorer har blivit affärsmän, eftersom revisionsprofessionen har blivit påverkad 

av kommersialiseringen (Forsberg & Westerdahl, 2007). Revisorer har ett ekonomiskt 

incitament att sälja icke-revisionstjänster till sina klienter (Craswell, 1999; Tepalagul & Lin, 

2015) och innebörden av det är att revisorer ska tillhandahålla både revision och andra tjänster 

(Broberg et al, 2013). Dessa multipla arbetsuppgifter kan göra att revisorer upplever både 

tidspress och en för hård arbetsbelastning (Collins & Killough, 1992) i strävan efter RK. Detta 

är framträdande under högsäsongen då revisorer ofta har flera pararella arbetsuppgifter med 

korta tidsfrister och arbetsdagar som är längre än tio timmar (Utami & Supriyadi, 2013). 

Långa arbetsdagar och en för hård arbetsbelastning kan generera stress (Danna & Griffin, 

1999) och arbetsbelastning kan generera en störning i balansen mellan arbetet och familjen 

vilket också är en källa för stress (Greenhaus et al, 1997). Stressen påverkar revisorers 

bedömningar, där låg/måttlig mängd stress förbättrar bedömningarna, men vid hög stress 

försämras bedömningsprestationen (Choo, 1995). Tidspressen kan leda till att revisorer 

uppvisar ett dysfunktionellt beteende vilket kan äventyra RK genom bland annat en förtidig 

signering (Coram, Ng & Woodliff, 2003; Pierce & Sweeney, 2004; Kelley & Margheim, 

1990). En förtidig signering kan ses som är brott, eftersom Pentland (1993) skriver att 

signaturen är helig i revisionsritualen. Det förekommer även rollstress som härleds från 

rollkonflikten och rollambivalensen (Rebele & Michaels, 1990). Stress är en faktor som är 

förknippat med en individs välmående (Danna & Griffin, 1999), d.v.s. att stressade revisorer 

tenderar till att må sämre. Collins & Killough (1992) fann att stress kan påverka 

tillfredsställelsen med arbetet för revisorer, där revisorer balanserar vad de personligen gillar 

och/eller ogillar med arbetet. Stress har även en effekt på revisorers avsikt att frångå 

revisionsbranschen (Greenhaus et al, 1997).  Det finns ett samband mellan 

personalomsättning och de anställdas välmående, dvs. att det inte enbart finns ett samband 

mellan omsättningen och tillfredsställelse med arbete (Wright & Bonett, 1992). Att fråga ”hur 

mår du?” kan ses som simpel, men forskare har funnit att välmåendekonceptet är komplext 
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och kontroversiellt (Ryan & Deci, 2001), samtidigt som anställdas välmående i organisationer 

är väsentligt att studera, eftersom det kan få konsekvenser som är kostsamma för de anställda, 

organisationen och samhället (Danna & Griffin, 1999). Revisorers välmående bör få 

konsekvenser på RK i form av att revisorn inte kan skapa komfort, eftersom individen t.ex. 

upplever stress och förbiser signeringsritualen eller att sinnestillståndet påverkar hur revisorn 

presterar på arbetet. I organisationsforskning är sambandet mellan välmående och 

arbetsprestationen välstuderat (Wright et al, 2004; Wright et al, 2007; Taris & Schreurs, 2009; 

Lin et al, 2014). Inom HR-forskningen finns det ett samband mellan välmående och kvalitén 

av arbetet (Siegrist et al, 2007) och detta bör innebära att revisorers välmående kommer få en 

effekt på RK.    

   

För att ytterligare underbygga ett möjligt samband mellan revisorns välmående och RK kan 

observationer från andra professioner användas. Revisionsprofessionen kan liknas med 

professionerna för läkare och lärare. Detta genom att individerna i dessa professionen 

kännetecknas av att de innehar en högre formell utbildning och har erhållet ett examensbevis 

(Brante, 2009). Dessa professioner uppfyller en viktig samhällsfunktion och välfärd, vilket 

medför ett stort ansvar för allmänhetens bästa (Brante, 2009). Tucker et al (2010) har studerat 

läkarprofessionen med fokus på läkares välmående och fann att läkarens arbetsschema har en 

inverkan på trötthet, psykisk utmattning och läkarnas liv utanför arbetsplatsen. Kvalitén på 

läkarnas arbete vara lägre när läkaren arbetade flera timmar, eftersom läkaren blev mer 

utmattad och detta ökar risken för olyckor d.v.s. att vårdkvalitén äventyras (Tucker et al, 

2010). Brister i vårdkvalitén är bland annat associerat med stress och lågt välmående bland 

läkare (Firth-Cozens, 2001). Forskning har även genomförts för att studera lärares välmående 

(Van Horn et al, 2004), där lärare som har uppvisat att högre grad av välmående i form av 

hög tillfredställelse med arbete och låg psykisk utmattning ger en 

bättre undervisningskvalitet än lärare med lägre grad av välmående (Klusmann et al, 2008). I 

dessa studier som utförts på läkare och lärare finner forskare att individens välmående har en 

påverkan på kvalitén på deras arbete. Detta bör det innebära att revisorerna 

i revisionsprofession kommer påverkas på ett liknade sätt, vilket betyder att revisorers 

välmående kommer ha en betydelse för kvalitén på revisionen d.v.s. RK och detta har även 

Umans et al (2015a; 2015b) en föraning om. Det problematiska är att ingen forskning har 

bedrivits för att studerat om det föreligger ett samband mellan revisorers välmående och RK, 

vilket leder till att förståelsen kring aspekter som kan påverka RK är bristfällig.  
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1.3 Problemformulering  
Påverkar revisorers välmående revisionskvalitéten?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att förklara om revisorns välmående påverkar kvalitén på 

revisionen. Detta för att skapa nya insikter i konceptet RK genom att utöka den befintliga 

kunskapen med ytterligare en aspekt som kan ha en betydelse för kvalitén.  

 

Vår studie kommer att bidra med en addition av insikter till den befintliga kunskapen om 

konceptet RK. Det teoretiska bidraget i denna studie är i form av en utvidgning av och en 

bättre förståelse för konceptet RK samt att förklara förhållandet mellan revisorers välmående 

och RK. Detta kommer generera en utvidgning av befintliga ramverk med nya sätt att studera 

faktorer som påverkar RK. En bättre förståelse för koncepten kommer leda till att studiens 

praktiska bidrag kommer vara att revisionsbyråer, myndigheter m.fl. kan förbättra de anställda 

revisorernas välmående och genom detta påverka revisionskvalitén.  

 

 1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk metod 

I detta kapitel diskuterar vi studiens val av forskningsansats där vi argumenterar för studiens 

val och resonerar kring alternativa utgångspunkter. Vidare diskuterar vi studiens 

vetenskapliga utgångspunkt samt källkritik.  

 

Kapitel 3- Litteraturgranskning 

Kapitlet inleds med en presentation av professionsteori och socialt utbytesteori. Vidare följer 

en litteraturgranskning av vanliga sätt att studera RK, revisionsprocessen och dess effektivitet. 

Sedan behandlas välmående generellt och revisorers välmående som slutligen formas till 

hypoteser. 

 

Kapitel 4- Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av förstudien samt den 

kvantitativa undersökningen. Dessa delar utgörs av förstudie, enkätutformning, 

operationalisering, urval och bortfall, etiska beaktanden och avslutningsvis metodkritik. 

 

Kapitel 5- Empirisk analys och diskussion 
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I kapitlet kommer vi att presentera resultaten av de statistiska testerna som har använts i 

studien och avslutningsvis diskuterar vi det empiriska resultatet utifrån studiens litteratur. 

 

 Kapitel 6- Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån det 

empiriska resultatet och sammanfogar detta med studiens litteratur, problemdiskussion och 

syfte. Därefter går vi igenom studiens implikationer, studiens begränsningar och 

avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk metod 

I detta kapitel diskuterar vi studiens val av forskningsansats och kunskapssyn där vi 

argumenterar till studiens val och resonerar kring alternativa utgångspunkter. Detta för att 

skapa en förståelse för hur studien är genomförd och varför studien grundar sig i de valda 

alternativen. Vidare diskuterar vi studiens vetenskapliga utgångspunkt samt källkritik.  

2.1  Forskningsansats 

Syftet med vår studie är att undersöka hur revisorers välmående påverkar RK. Denna studie 

kommer utgå ifrån befintlig teori och forskning som kan användas för att förklara hur 

välmående påverkar RK. En forskningsansats som utgår ifrån befintlig teori som ligger till 

grund för hypoteser som sedan testas empiriskt är av deduktiv ansats (Bryman & Bell, 

2005).  En deduktion är mest lämplig för att uppfylla vårt syfte, eftersom det existerar 

forskning gällande välmående och dess påverkan på arbetsprestationen eller kvalitén på det 

utförda arbetet, som kan användas för kunna utforma en undersökningsmodell och upprätta 

empiriskt testbara hypotesers som kan förklara hur revisorers välmående påverkar RK. En 

fördel med en deduktivt ansats är att de hypoteser vi härleder från tidigare forskning och teori 

kan testas i en större omfattning vilket innebär en generaliserbarhet av det empiriska resultatet 

(Saunders et al, 2009). En deduktiv ansats är ofta förknippad med en positivistisk 

kunskapssyn, vilket i vår uppsats leder till att vi objektiv kan behandla empiriska 

observationer gällande revisorers välmående och RK. Detta leder till att uppsatsen kommer 

präglas av objektivitet och inte våra subjektiva värderingar och tolkningar. Nackdelen med en 

deduktiv ansats i vår studie är att hypoteserna grundas på den teoretiska och litterära 

utgångspunkten. Detta innebär att de val vi gör gällande teorier och litteratur är avgörande för 

hur hypoteserna är uppbyggda och hur resultatet tolkas, vilket kan innebära en risk att vår 

undersökning förbiser väsentlig forskning gällande RK och revisorers välmående.  

 

Motsatsen till en deduktiv ansats är en induktion vilket innebär att utifrån studiens empiriska 

observationer genereras teorier, där teori är en generalisering av den empiriska observationen 

(Bryman & Bell, 2005). En induktiv ansats är inte lämplig i vår uppsats, eftersom det finns 

användbar teori och litteratur gällande RK och välmående som kan utgöra grunden för att 

upprätta testbara hypoteser, således behövs det inte skapas en ny teori för att förklara 

sambandet mellan revisorers välmående och RK. En ytterligare nackdel med att använda en 
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induktiv ansats är denna ansats är förknippad med en hermeneutisk kunskapssyn (Bryman & 

Bell, 2005). En hermeneutisk kunskapssyn kan leda till att studien hade präglats av våra 

värderingar och tolkningar av det empiriska resultatet och medfört en bristande objektivitet 

(Bryman & Bell, 2005) d.v.s. att observationerna gällande revisorernas välmående och RK 

riskerar att bli subjektivt av oss. Vi har inte kunskap om hur varken revisorers välmående eller 

RK ska observeras då detta kräver en utbildning och/eller erfarenhet på dessa områden, t.ex. 

att vara en psykolog eller revisor. Därmed kommer en induktion leda till missvisande resultat, 

eftersom vi inte har kunskap om hur både välmående samt RK kan observeras och analyseras, 

vilket medför att uppsatsens syfte inte kan uppfyllas.   

 

2.2 Val av teori och litteratur 

Syftet med vår studie är att undersöka hur revisorers välmående påverkar RK. För att kunna 

förklara revisorers välmående krävs en relevant teoretisk och litterär grund från 

välmåndeforskningen. Det finns teorier som berör subjektivt välmående och Diener et als 

teori från 1999 tar hänsyn till strukturen av subjektivt välmående (Blore et al, 2011) och 

behandlar olika aspekter som ska påverka hur en individ mår genom olika typer av 

sinnestillstånd och tillfredsställelsen som grundas i olika delar av en individs liv (Diener et al, 

1999) d.v.s. hur människor utvärderar sina egna liv (Lin et al, 2015). Att använda subjektivt 

välmående är lämpligt för att uppfylla uppsatsens syfte, eftersom andra teorier och synsätt på 

välmående som t.ex. psykologiskt välmående även inkluderar individers fysiska hälsa. Det är 

mest lämpligt att genomföra en studie om revisorers välmående genom det subjektiva 

välmående, eftersom det är svårt eller omöjligt för oss att undersöka revisorers välmående 

utifrån andra teorier och synsätt. Detta eftersom de kräver tester som hälsotester som läkare 

och psykologer ska utföra eller tillgång till journaler som sekretessbelagda. Därför kommer 

subjektivt välmående användas, eftersom det grundas på hur den enskilda revisorn upplever 

att han eller hon mår.  

 

Det finns inte någon teori som behandlar revisorers välmående och RK, men professionsteori 

är lämplig att använda som utgångspunkt för att kunna förklara hur olika aspekter inom 

revisionsprofessionen som kan ha en effekt på RK. Professionsteori kan även användas för att 

kunna argumentera för att studier inom andra professioner är applicerbara i vår undersökning, 

där välmående och kvalitén på tjänsten professionsmedlemmarna levererar har studerats. 
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Revisorer, lärare och läkare utgör liknande professioner enligt Brantes (2009) teori angående 

vad som kännetecknar professioner. Forskare har bl.a. funnit att lärares välmående påverkar 

undervisningskvalitén (Klausmann et al, 2008) och läkares välmående kan påverka 

vårdkvalitén (Tucker et al, 2010). Används professionsteori för att förklara att det finns 

likheter mellan dessa tre professioner bör det möjliggöra en teoretisk grund för att det bör 

existera ett samband mellan revisorers välmående och RK.  

  

Forskning, som inte är professionsspecifik, gällande anställdas välmående och deras 

prestation på arbetet i organisationer (exempelvis Wright et al, 2004; Jones, 2006; Wright et 

al, 2007; Siegrist et al, 2007; Taris & Schreurs, 2009; Lin et al, 2014) är passande att använda 

för att bredda den teoretiska och litterära grunden för kommande hypoteser samt 

undersökningsmodell. Denna typ av forskning är lämplig, eftersom revisorer oftast har en 

anställning och revisionsbyrån utgör en organisation samt att revisorn ska utföra en 

arbetsprestation i form av en revision.  

 

Teorin om socialt utbyte kan användas för att teoretiskt motivera sambandet mellan revisorers 

välmående och RK, eftersom denna teori förklarar att individer strävar efter en rättvis balans i 

relationer mellan anställda och arbetsgivare t.ex. skriver Yee et al (2008) att en anställd som 

upplever tillfredsställelse känner sig förpliktigad att gengälda organisationen i form av en 

större ansträngning, vilket kan leda en högre kvalité på arbetet. Med hjälp av denna teori är 

det möjligt att förklara hur revisorers välmående leder till en förpliktelse för revisorerna att 

anstränga sig mer på att utföra ett arbete av hög kvalité.  

 

Det finns ingen enhetlig definition av RK (Knechel et al 2013), vilket gör det problematiskt 

att säkerställa vilka faktorer som påverkar RK. Denna osäkerhet leder till att en undersökning 

av vad som kan påverka RK krävs. Flera studier har genomförts där olika faktorer jämförs 

mot utfallet av revisionen för att kunna bekräfta att specifika förhållanden leder till RK utifrån 

specifika synsätt (t.ex. Francis et al, 2013), men det råder viss tveksamhet över vilka faktorer 

på RK som är betydelsefulla.  Detta leder till att vi måste studera olika faktorer som kan vara 

betydande för RK. 
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Sammanfattningsvis kommer vår uppsats grundas på teori gällande subjektivt välmående, 

professionsteori, teorin om sociala utbyten, litteratur som behandlar 

professionsmedlemmarnas välmående och kvalitén på deras arbete, anställdas välmående och 

arbetsprestation samt existerande forskning gällande RK. Denna litterära och teoretiska 

utgångspunkt kommer möjliggöra upprättande av våra hypoteser och vår 

undersökningsmodell, vilket är nödvändigt för att kunna uppnå uppsatsens syfte d.v.s. att 

förklara hur revisorers välmående påverkar RK.    

 

2.3 Källkritik 

Vi har i stor utsträckning använda oss av vetenskapliga artiklar som är kollegialt granskade, 

vilket innebär att dessa artiklar bör vara av en hög kvalité, eftersom dessa har blivit granskade 

av experter inom ämnesområdet. Vi har även använt oss av annan litteratur i form av böcker 

som behandlar de ämnesområden som är relevanta för denna studie t.ex. Freidsons (2001) bok 

om professioner, som väl-citerad på exempelvis Google Scholar, vilket bör indikerar på att 

källan är trovärdig. Vi har även använt oss av Carringtons (2010) bok om revision och denna 

bok bör hålla en hög kvalité. Detta eftersom författaren är universitetslektor och representerar 

Sverige i styrelsen för EAA samt har erfarenhet av revisionsyrket (Uppsala Universitet, 

2015).  Denna studie har även grundats på doktorsavhandlingar inom ämnet revision t.ex. 

Brobergs (2013) avhandling angående revisorers arbete på de största revisionsbyråerna. 

Avhandlingarna kan ifrågasättas, eftersom de inte är publicerade vetenskapliga artiklar, men 

en doktorsavhandling genomgår en process som ska säkerställa den vetenskapliga kvalitén i 

avhandlingen vilket medför att vi finner källan som trovärdighet. Vi har även samlat in 

information från branschspecifika källor som FAR, IAASB och FRC. Vi finner att FAR är en 

pålitlig källa, eftersom denna branschorganisation tillhandahåller bl.a. rekommendationer och 

utbildning inom revision både i Sverige och internationellt (FAR, 2015). IAASB och FRC är 

båda internationella oberoende reglerare vars intresse är att övervaka och stärka 

revisionsstandarder (IAASB, 2015; FRC, 2015), vilket bör medföra en hög tillförlitlighet på 

de rapporter och dokument som dessa organisationer tillhandahåller. 
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3. Litteraturgranskning och hypoteser  

Kapitlet inleds med professionsteori och teorin om socialt utbyte. Sedan presenterar vi RK och dess 

intressenter. Vidare följer en litteraturgranskning av vanliga sätt att studera RK, revisionsprocessen 

och dess effektivitet. Efter det studeras välmående. Slutligen formas hypoteser, vars argumentation är 

att revisorns välmående kommer påverka RK. 

 

3.1 Professionsteori 

En profession är yrken vars avsikt är att tjäna samhällets välfärd och att professioner bidrar 

bl.a. med viktiga innovationer för utvecklingen för att modernisera samhället (Brante, 2009). 

Exempel professioner är ekonomer, lärare och läkare samt framgångsrika professioner får ett 

förtroende från samhället om att professionernas funktion är betydande för utvecklingen 

(Brante, 2009). Agevall och Jonnergård (2013) skriver att Friedson år 2001 definierade 

idealtypen av en profession som: 

• “ett specialiserat arbete officiellt erkänt och som anses ha sin grund i teoretisk och 

diskretionär kunskap och erfarenhet och därmed ges en speciell status på arbetsmarknaden, 

• det innebär en exklusiv jurisdiktion, en exklusiv beslutsrätt inom ett specifikt område skapat 

och kontrollerat genom förhandlingar mellan olika yrkesgrupper, 

• den professionellas position är skyddad genom de kvalitetskriterier som skapas inom 

yrkesgruppen, 

• professionen bygger på ett formellt akademiskt utbildningsprogram och 

• den professionelle karaktäriseras av en ideologi som försäkrar viljan att göra ett gott arbete 

snarare än önskan om ekonomisk vinning.”(Agevall & Jonnergård, 2013 s. 23) 

 

Revisionsprofessionen uppfyller alla dessa kriterier och kan därmed kännetecknas som en 

profession. Detta eftersom revisorer har en grund i en formell utbildning som krävs för att 

kunna uppfylla kravet för auktorisation (Revisorsnämnden, 2015b). För att uppfylla denna 

auktorisation krävs även praktisk erfarenhet och tillsammans med den akademiska 

utbildningen har man uppfyllt kriterium för att avlägga auktorisationsprov (Revisorsnämnden, 

2015b). Detta prov möjliggör en kvalitetssäkring gällande den kunskap som en revisor bör 

besitta och därför skyddas den professionella positionen. Revisionsprofessionen har 

befogenhet att bedöma ett företags ekonomiska situation, vilket innebär att de har en exklusiv 

rätt att uttala sig om företags räkenskaper. Den ideala revisorn brukar benämnas som 
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marknadens väktare (Broberg et al, 2014) och uppfyller en samhällsfunktion för att säkerställa 

kapitalmarknadens effektivitet (Agevall & Jonnergård, 2013). Professionen utmärks enligt 

Millerson år 1964 av att professionen ska främja det som är bäst för samhället (refererat i 

Brante, 2009). Detta innebär att revisorer har ett syfte att agera för samhällets välfärd och inte 

för en absolut ekonomisk vinning. Siegrist skrev år 2002 att ett annat kännetecknen för en 

profession är att kunskapen inom professionen är svår för utomstående att förstå (Brante, 

2009), d.v.s. att revisorers kunskap om hur deras arbete ska utföras eventuellt endast kan 

förstås av revisionsprofessionens medlemmar och inte av övriga samhället. 

 

Friedson (2001) skriver att det är rimligt att anta professionernas specialisering ofta är 

förknippat med produktivitet, men att produktiviteten måste skiljas från effektivitet d.v.s. att 

arbetsaktiviteters utfall gällande kvantitet och kvalité ska betraktas relativt kostnaden. Även 

makt har en betydande inverkan på vilka mål som arbetsaktiviteten ska uppfylla både gällande 

utfallets kvalité och kostnaden för detta. Professionsmedlemmar som lägger ner mer arbetstid 

på att utföra arbetsuppgifter kommer resultera i att t.ex. en tjänst uppnår en högre kvalité. 

Specialiseringen är betydande, eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig vilket kan leda till 

problem som professionsmedlemmar löser genom att specialanpassade arbeten efter 

individuella kunder. Detta leder till att kvalitén på arbetet som utförs av 

professionsmedlemmar har störst fokus och kvantiteten på arbetet har ett sekundärt fokus. 

Professionsmedlemmars arbete kan uppfylla mer än målsättningen att tillhandahålla en 

specifik tjänst, d.v.s. att tillhandahållandet av tjänsten bidrar till “högre” mål.  (Friedson, 

2001) 

 

Detta innebär vid applicering av Friedsons (2001) teori om effektivitet, kvalité och 

produktivitet på revisionsprofessionen att effektiviteten gällande arbetet är betydande främst 

gällande måluppfyllanden d.v.s. kvalitén på arbetet som revisorer utför, men att revisorer ändå 

behöver ta viss hänsyn till kostnaden för arbetet. Revisorer som spenderar mer arbetstid på att 

utföra en revision av högre kvalité, men samtidigt kan en högre kostnad uppstå i form av 

exempelvis tidsåtgång. Revisioner av hög kvalité kommer att uppnå målet med revisionen och 

samtidigt bidra till ett större mer övergripande mål t.ex. samhällets välfärd.   
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3.2 Social utbytesteori 

Sociala utbytesteorin grundar sig på teorin om upplevd rättvisa (Organ, 1977) som utformades 

av Adams år 1963 och har ett teoretiskt antagande att individer som upplever sig som 

undervärderade eller övervärderade kommer känna påfrestningar (Adams, 1965). Adams 

(1965) skriver människors kvot är mängden utfall till insats och denna kvot jämförs sedan 

med andra individers kvot, vilket kan medföra att undervärdering, balans eller övervärdering 

uppkommer. Uppstår det påfrestningar i form av undervärde eller övervärde kommer det leda 

till att individen försöker återskapa balans och detta genom att antingen förändra mängden 

utfall eller insats för att uppnå rättvisa (Adams, 1965).  

 

Social utbytesteori har använts inom forskning gällande anställdas tillfredsställde för att 

förklara varför det ska påverka kvalitén på det utförda arbetet utifrån upplevd rättvisa i sociala 

utbyten (Yee et al, 2008). Detta utbyte sker mellan den anställda och arbetsgivaren där 

grunderna i upplevd rättvisa i sociala utbytet är hur människor agerar i olika relationer eller 

sociala interaktioner (Organ, 1977). Olika forskare har använt social utbytesteori främst inom 

ämnesområden som ekonomi och sociologi (Emerson, 1976). Oavsett vilket synsätt som 

används inom sociala utbytesteorin kommer handlingar i det sociala utbytet medföra 

förpliktelser (Emerson, 1976; Cropanzano & Mitchell, 2005). Homans skriver år 1974 fem 

propositioner som förklarar människans agerande som ligger till grund för den sociala 

utbytesteorin (Emerson, 1976): 

1.Framgångs propositionen innebär att om en människa utför en handling som blir belönad 

kommer sannolikheten att människan utför samma handling att öka. 

2. Stimulus propositionen innebär att desto fler gånger ett speciellt stimulus har blivit belönat 

tidigare, desto större är sannolikheten att en person kommer agera utifrån det. 

3. Mättnads proposition innebär att desto oftare en person har fått en speciell belöning 

tidigare, desto mindre värdefull kommer samma belöning vara i framtiden. 

4. Värde propositionen innebär att desto mer värdefull en handling är, desto större är 

sannolikheten att en människa kommer utföra den handlingen. 

5. Rationalitet propositionen innebär att en människa, utifrån flera olika alternativ, kommer 

välja det alternativ som ger högst värde utifrån störst sannolikhet. 

 

Utifrån dessa förpliktelser argumenterar forskare att en anställd som är tillfredsställd i arbetet 

finner en skyldighet till sin arbetsgivare som har skapat förutsättningarna för att den anställde 
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ska kunna känna sig tillfredsställd och därför känna en extra benägenhet att anstränga sig i sitt 

arbete för att uppnå en högre kvalité (Yee et al, 2008). Detta innebär att det kommer existera 

en koppling mellan människors tillfredsställelse och det som möjliggör denna tillfredsställelse 

genom ett socialt utbyte.  

 

3.3 Revisionskvalité 

RK är ett komplext koncept (IAASB, 2011) och det existerar en stor kvantitet av studier 

(Francis, 2004). Trots omfattande studier existerar det inte en enhetlig definition av RK 

(Knechel et al, 2013) och detta är framträdande i FRC (2006) som gör följande uttalande: 

”there is no single agreed definition of audit quality that can be used as a ‘standard’ against 

which actual performance can be assessed.” (FRC, 2006 s16). Det råder inte någon 

konsensus om vad RK är, men DeAngelos definition av RK används frekvent i studier på 

området (Knechel et al, 2013). DeAngelo (1981) har definierat RK som sannolikheten att en 

revisor kommer att upptäcka ett fel och sedan rapportera detta fel. 

Definitionsproblematiken kan bero på att synen på vad RK är varierar beroende på vem som 

är betraktaren (Knechel et al, 2013) d.v.s. att RK har olika innebörd för olika intressenter 

(Broberg, 2013; Knechel et al, 2013). Martin (2013) har identifierat ett antal intressenter till 

RK: revisionsbyrån, revisionskommittén, investerare/långivare, reglerare och 

företagsledningen som utfärdat den finansiella informationen. Utöver dessa fem har Knechel 

et al (2013) betraktat revisorn och samhället som intressenter till RK samt att Öhman (2004) 

inkluderar de anställda i företaget som blir reviderat. Där av finns det multipla synsätt på vad 

RK är, t.ex. revisorns syn på RK kan vara tillfredsställelsen som uppkommer av att hinna med 

att utföra alla arbetsuppgifter enligt den byråspecifika metoden och revisionsbyråns syn kan 

vara att revisionen ska klara av en domstolsprövning (Knechel et al, 2013). 

Revisionskommittén har främst fokus på revisionens utfall, men även intresse för hur 

revisionen genomförts och vilka bevis som samlas in (Martin, 2013). Investerare och 

långivare har en begränsad insyn i revisionen, vilket medför att deras syn på RK är vilket 

utfall revisionen får (Martin, 2013), d.v.s. om det den finansiella informationen är korrekt 

eller kommer förändras. För reglerarna kan RK vara att professionella standarder efterlevs och 

för samhället som helhet är RK betydande för att undvika problem på marknaden (Knechel et 

al, 2013), eftersom individerna i samhället är knutna till någon typ av finansiellt system (Van 

der Zwan, 2014). Anställda i det företag som blir reviderat har intresse i att RK uppnås för att 

deras anställning inte ska äventyras (Öhman, 2004). Slutligen är företagsledningens synsätt på 



 

18  (105) 

 

RK att försäkra sig om att den finansiella informationen är av hög kvalité och att revisionen 

utförs diskret samt effektivt (Martin, 2013). 

Gällande vilka faktorer som påverkar RK råder det ingen konsensus (Knechel et al, 2013), 

vilket leder till att det förekommer flera olika faktorer som har studerats. Francis (2011) 

grupperar olika faktorer som kan påverka RK i kategorierna input, process, revisionsbyråer, 

revisionsindustri och marknad, institutioner och ekonomiska konsekvenser av utfallet av 

revisionen. Knechel et al (2013) grupperar forskning på RK efter: input, process, output och 

kontext. Oavsett hur tidigare forskning på området grupperas eller kategoriserar är det 

betydande att belysa vanligt förekommande faktorer som kan påverka RK för att kunna finna 

ett lämpligt angreppssätt som kan användas för att uppfylla uppsatsens syfte. 

3.3.1 Stämningar, fortlevnadsvarning och intäktsperiodisering 

RK kan påverkas av att revisionen antingen uppfyller legala och professionella standarder 

eller att revisionen inte gör det (Francis, 2004) d.v.s. att RK är avsaknaden av ett 

revisionsmisslyckande (Francis, 2011). Fakorer som grundas på om revisorn eller 

revisionbyrån blir stämd (Francis, 2011) kan påverka RK i form av att en väl genomförd 

revision, där standarder efterlevs, kommer påverka RK positivt och således inkommer inte en 

stämning. Ytterligare en faktor som kan påverka RK är revisorns benägenhet att utfärda 

fortlevnadsvarningar, där RK uppnås om en fortlevnadsvarning har utfärdats av revisorn och 

att denna varning har uppfattats av klientföretaget innan konkurs (Francis, 2011). Utfärdandet 

av en fortlevnadsvarning grundas främst på revisorns bedömning av klientföretagets 

finansiella information (Ponemon & Schick, 1991), men revisorn måste även ta annan 

information i beaktning t.ex. att klientföretagets ledning har besparingsplaner, vilket kan vara 

ett tecken på att företagets fortlevnad är osäker (Bruynseels et al, 2013) eller att 

företagsledningen planerar att driva in mer kapital (Bruynseels et al, 2011). Om revisorn 

nyligen har tappat en klient kommer revisorns benägenhet att utfärda en fortlevnadsvarning 

minska och därför minska RK (Vanstraelen, 2002). RK kan även påverkas av felaktig 

redovisning i form av överskattad periodisering av intäkter (Becker et al, 1998). Tidigare 

studier påstår att klienter som använder redovisningsprinciper som medför en överskattad 

intäkt och har blivit godkänd av revisorer är av lägre kvalité dvs. lägre RK, eftersom 

redovisningen kan ge en felaktig bild klientens finansiella situation (Francis, 2004). 
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Studier som använder faktorerna regelefterlevnad, stämningsansökningar, intäktsperiodisering 

och fortlevnadsvarningar för att förklara RK präglas av att faktorerna grundas på avslutad 

revision, d.v.s. på revisionsrapporten när det är färdigställd, med fokus på förekomsten av ett 

revisionsmisslyckande eller avsaknaden av ett sådant misslyckande (Francis, 2011). Att 

studera inkomna anklagelser eller stämningsansökningar är problematiskt, eftersom det sällan 

blir ett domstolsavgörande p.g.a. att revisorn kan avhjälpa felaktigheten (grunden till 

anklagelsen) eller genom en förlikning (Francis, 2011). Denna ”antingen eller-tankegången” 

leder till att få revisioner är av låg RK och att >99% av revisionerna kännetecknas av en hög 

RK (Francis 2011), vilket är i enlighet med Brobergs (2013) resonemang om att RK är 

svårobserverat och att avsaknaden av RK kan vara mer framträdande. Dessa faktorer präglas 

av att inte kunna fånga upp variationer inom hög eller låg RK. Detta innebär att en revision 

som precis uppfyller de legala kraven är av lika hög kvalité som en revision som där en mer 

utförlig granskning är genomförd, vilket även stöds av Francis (2011) som skriver att denna 

typ av faktorer inte kan fånga upp variationen i RK.  

3.3.2 Byrå- och kontorsstorlek 

Revisionsbyråerna är en vanligt förekommande faktor som kan förklara RK. Många forskare 

påstår att stora revisionsbyråer genomför bättre revisioner och där med levererar en högre RK 

(Eshleman & Guo, 2014; Francis & Yu, 2009; DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) anser att 

storleken på firman har en inverkan på RK, eftersom att storleken medför att byrån inte är 

beroende av intäkterna som en enskild klient tillför byrån och att byrån har ett större rykte att 

leva upp till som kan bli skadat vid felaktiga revisioner. Forskning som har studerat RK bland 

revisionsbyråer har utgått ifrån ett jämförande mellan Big 4 byråer (PWC, Deloitte, KPMG 

och EY) och de övriga byråerna. Detta har lett till ett antagande om att kontoren inom 

revisionsbyråerna utför lika hög RK och det som är av betydelse är storleken på byrån och 

inte storleken på det lokala kontoret. Choi et al (2010) påvisar problematiken med att studera 

storleken på hela byrån genom att exemplifiera situationen mellan Arthur Andersen och 

Enron, där Enron stod för 2% av Arthur Andersens intäkter men stod för hela 35% av 

Houstonkontorets intäkter. Det finns forskning som har studerat skillnader i storleken på 

kontoren inom Big 4 och kunnat påvisa att större kontor genomför revisioner av högre kvalité 

(Francis & Yu, 2009; Choi et al, 2010; Francis et al, 2013). Anledningen till att större kontor 

genomför bättre revisioner är på grund av att de har fler anställda med lång erfarenhet och 

större expertis av revision än mindre kontor (Francis & Yu, 2009; Francis et al, 2013). 
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Att studera RK genom ”Big 4 eller inte Big 4”-indikation har också brister. Detta är 

framträdande i ett scenario där t.ex. en meriterad revisor som är anställd på en Big 4byrå 

väljer att lämna byrån för att starta en egen verksamhet och tar med klienterna. Detta bör 

enligt forskningen resultera i att revisionen som samma revisor utför på samma företag 

kommer leda till lägre RK än tidigare, vilket kan vara något felaktig. Broberg et al (2014) 

skriver att mindre revisionsbyråer (inte Big 4) konkurrerar med Big 4 genom att framhäva 

professionella värderingar, således kommer mindre byråers professionella värderingar vara 

mer framträdande och bör innebära mindre byråer ger en högre RK. Det finns forskning som 

stödjer idéen om att storleken på kontor påverkar RK i from av att de innehar fler meriterade 

revisorer än mindre kontor (t.ex. Francis & Yu, 2009). Detta grundas på att revisorns 

erfarenheter och kompetens kan påverka RK (Francis, 2011; Knechel et al, 2013), men 

erfarenheten har en mindre betydelse på grund av t.ex. revisionsmanualer. 

3.3.3 Erfarenhet, kompetens och expertis 

Erfarenhet, kompetens och expertis bland revisorer har en påverkan på RK, eftersom att det 

har en avgörande betydelse för upptäckande av felaktigheter i klienternas oreviderade 

finansiella information (Francis, 2011; Knechel et al, 2013). Den information som klienten 

ger till revisorn kan vara omfattande och det är därför av vikt att revisorer vet vilken 

information som är relevant att revidera (Davis, 1996). Davis (1996) har undersökt om det 

existerar någon skillnad mellan nyblivna chefer och mer erfarna chefer på revisionsbyråer 

gällande deras urval av relevant information som klienten tillhandahåller och fann ett 

samband mellan erfarenhet och informationsurvalet. Cahan och Sun (2014) undersökte om en 

mer erfaren revisor, i form av antal arbetade år som revisor, har något samband med RK och 

studien kunde påvisa att revisorer med längre erfarenhet utförde revisioner av högre kvalité än 

revisorer med mindre erfarenhet. 

 

Innebörden av detta bör vara t.ex. att en revisor som har fler år av erfarenhet av revisionsyrket 

kommer utföra en mer högkvalitativ revision än en revisor med färre års erfarenhet, som i 

Cahan och Suns (2014) studie. Detta kan dock ifrågasättas, eftersom Ashton (1991) skriver att 

erfarenheten kan variera gällande industriexpertis och antal klienter trots att mängden 

erfarenhet (t.ex. antal år) är den samma. Vidare kommer Ashton (1991) fram till att 

erfarenheten är relaterad en specifik arbetsuppgift i revisionen och att expertis kanske inte har 

en speciellt stark relation med erfarenheter. Ashton (1991) skriver att ”...audit manuals and 
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checklists suggests that the essence of expertise may not be factual knowledge (...) expertise in 

auditing, unlike that in many other areas, is based on phenomena that entail rare events, 

poorly defined criteria, and ambiguous feedback. ” (Ashton, 1991 s238). Detta bör medföra 

att expertis, erfarenhet och kompetens som betydande faktorer kan vara missvisande, eftersom 

revisorer har manualer och checklistor som stöd när de genomför arbetet i revisionen.  

3.3.4 Icke-revisionstjänster 

En revisors arbete har blivit mer omfattande än tidigare, eftersom det har skett en 

transformering från den traditionell revisor som utförde granskningar till den moderna 

revisorn som utöver granskningar även utför andra aktiviteter som t.ex. marknadsföring 

(Broberg et al, 2013; Broberg et al, 2014). Att erbjuda andra tjänster än revision medför extra 

inkomster för revisionsbyrån och det uppstår ett ekonomiskt incitament, speciellt eftersom 

icke-revisionstjänster uppfattas som mer lönsam än revisionstjänster (Tepalagul & Lin, 2015). 

Det ekonomiska incitament som revisorer har av att erbjuda andra tjänster än revision har 

medfört diskussioner kring om detta kan påverka revisorers oberoende t.ex. The Economist 

skriver att ”The conflict between the two has been controversial for some time. In 2000, 

Andersen earned more from Enron from non-audit services ($27m) than it did from auditing 

($25m)” (The Economist, 2002). En konsekvens av utvecklingen av att revisorer erbjuder 

andra tjänster än revision har bland annat bidragit till en reglering som SOX för att motverka 

revisorns beroende (Tepalagul & Lin, 2015), dock påverkar inte SOX svenska revisorer i 

samma utsträckning som i amerikansk kontext (Broberg et al, 2014). Flertal studier har 

genomförts som undersöker hur erbjudandet av andra tjänster än revision påverkar 

revisionskvalitén, detta genom en faktor som grundas på förhållandet mellan andelen intäkter 

från revision kontra icke-revisionstjänster (Simunic, 1984; Palmrose, 1986, Davis et al, 1993; 

Whiseant et al, 2003; Beck & Wu, 2006).  En revisor uppfattar andra tjänster än revision som 

något positivt, eftersom det bidrar till en ökad information om deras klient vilket kan leda till 

lägre revisionskostnader samt lägre risk som är kopplat till granskningen (Beck & Wu, 2006). 

Svanströms (2013) skriver att det kan vara fördelaktigt att erbjuda både revision och andra 

tjänster till samma kund, eftersom det leder till en informationsökning. Beck och Wu (2006) 

påstår att risker som är associerat med revision, som t.ex. kundens intäktsredovisning, kan 

reduceras genom att erbjuda andra tjänster än revision, vilket förbättrar klientens 

affärsmodell. I dessa situationer är revisorn villig att erbjuda andra tjänster än revision till en 

låg kostnad, eftersom dessa andra tjänster leder till en lägre revisionsrisk och genom detta till 

en högre revisionskvalité (Beck & Wu, 2006).  
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Forskning på området är dock ambivalent, eftersom det finns studier som påvisar att det är 

fördelaktigt att företag har en kombination av revisions- och icke-revisionstjänster som i 

Svanströms (2013) studie. Det förekommer även fall där tillhandahållandet av icke-

revisionstjänster äventyrar oberoendet såsom i fallet med Arthur Anderson och Enron. Uifrån 

DeAngelos (1981) definition att RK är att revisorer upptäcker och rapporterar felaktigheter, 

kommer icke-revisionstjänster utifrån Beck och Wu (2006) att revisorer kan få mer 

information om klienten, således ökar sannolikheten att upptäcka fel. Dock kan sannolikheten 

att revisorer rapporterar felaktigheten minska, eftersom det finns ekonomiska incitament till 

att sälja icke-revisionstjänster. Detta leder till att faktorn kan vara missvisande, eftersom den 

kan påverka RK både positivt och negativt.   

3.3.5 Revisionsprocessen 

Individen är betydande att studera för att RK kommer påverkas av revisorerna som är 

involverade i revisionsprocessen, eftersom "Auditing is an activity carried out by human 

beings" (Broberg 2013, s 112), d.v.s. att individena utför arbetsuppgifter som ingår i 

revisionen. Broberg (2013) skriver även att revision påverkas av de enskilda revisorerna. RK 

kan således påverkas av att revisorerna utför ett adekvat arbete (Francis, 2011). Friedson 

(2001) skriver att professionsmedlemmars arbete ska ha ett primärt fokus på kvalitén, men 

även beakta kostnaden för arbetet. För revisorer kommer detta innebär att RK är det mest 

betydelsefulla, att de även måste ta hänsyn till kostnader när de utför arbetet i 

revisionsprocessen. Det kan förekomma viss variation gällande hur väl revisorena utför de 

olika arbetsuppgifterna eller momenten i revisionsprocessen, eftersom det förekommer 

revisioner av olika kvalité och RK kan påverkas av människorna som är involverade i 

revisionsprocessen. Broberg (2013) skriver de enskilda revisorerna påverkar revisionen. RK 

är sannolikheten att upptäcka samt rapportera felaktigheter i finansiell information 

(DeAngelo, 1981), vilket medför att om en revisor som utför arbetsuppgifter i 

revisionsprocessen väl bör det resultera i att sannolikheten stiger både gällande upptäckandet 

och rapporteringen av felaktigheter. Därför är det betydande att studera vilka olika moment 

som förekommer i revisionsprocessen.   

 

Carrington (2010) skriver att revisionsprocessen, de facto, består av fyra steg: Förplanering, 

planering, genomförande och rapportering/utvärdering. Revisionsprocessen initieras av ett 

planeringsmoment, förplaneringen, där revisorer ska erhålla en förståelse för verksamheten 
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innan huvudplaneringen genomförs (Carrington, 2010). ECA (2012) skriver att det 

förekommer fyra steg i planeringen av revisionen: fastställande av väsentlighet, identifiering 

och bedömning av risker, utformning av granskningsåtgärder och upprättandet av en 

revisionsplan. 

 

Väsentlighet definieras i ISA 320 p2 som ”…felaktigheter, även utelämnanden, betraktas som 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i de finansiella rapporterna” (Far, 2014 s242). 

Bedömningen av vad som anses vara väsentligt är avgörande för hur lyckad revisionen blir 

(McKee & Eilifsen, 2000). Väsentligheten ska anpassas på sådant sätt att väsentliga 

felaktigheter upptäcks samtidigt som granskningen genomförs effektivt (ECA, 2012). I 

väsentlighetsbedömningen ingår både kvalitativa och kvantitativa faktorer som måste beaktas 

i varje revision och är nära relaterat till riskbegreppet (McKee & Eilifsen, 2000), eftersom 

revisionsrisken definieras i ISA 200 p13 som ” …risken för att revisorn gör ett oriktigt 

uttalande i revisorns rapport när de finansiella rapporterna innehåller väsentliga 

felaktigheter. Revisionsrisken är en funktion för riskerna för väsentliga felaktigheter och 

upptäcksrisk” (Far, 2014 s80). Riskbedömningen sker genom att revisorer utför analyser, 

inspektioner eller förfrågningar och revisorer har möjlighet att få information från klientens 

egna bedömningar, men närmanden mot denna information ska göras skeptiskt (ECA 2012), 

eftersom skepticismen är en inneboende del i revisionsprocessen och revisorers skeptiska 

beteende kan leda till ytterligare tester eller en konfrontation av informationen som har 

tillhandahållits från klienten (Shaub & Lawrence, 1996). 

 

Hur revisorer behandlar risken avgör vilken typ, i vilken utsträckning och tajming av de 

planerade procedurerna d.v.s. granskningsåtgärderna (Knechel et al, 2013). När dessa 

procedurer är planerade upprättas slutligen en revisionsplan som innefattar bl.a. hur 

revisionen ska utföras, vid vilken tidpunkt och vilka resurser som krävs (ECA, 2012) d.v.s. 

vilka resurser som krävs och fördelningen av dessa resurser, för att kunna genomföra en god 

revision (Carrington, 2010). Resurser i form av revisionstimmar är beroende av 

klientföretagets storlek, komplexitet och riskbild (Hackenbrach & Knechel, 1997). När 

revisorer har en förståelse för verksamheten som ska granskas, utvärderat riskbilden och 

planerat revisionen är nästa steg i processen genomförandet av revisionen (Carrington, 2010). 
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Revisorer använder av två olika metoder för genomföra granskningen, granskning av intern 

kontroll och substansgranskning, antingen kan en metod väljas eller en kombination av båda 

och valet av metod är beroende på situationen (Carrington, 2010). Det kan finnas en skillnad 

gällande metoderna för granskningen mellan revisionsbyråer och den byråspecifika metoden 

är till för att hjälpa revisionslaget att hantera osäkerhet som kan uppkomma under revisionen 

på ett systematiskt sätt (Knechel et al, 2013). Detta medför att systemen som är till för att 

stödja revisionen kommer att möjliggöra granskningen samtidigt som den byråspecifika 

metoden följs (Knechel et al, 2013). Beroende på vad som ska granskas och metodval 

kommer lämplig granskningsåtgärd väljas för att revisorer ska kunna samla in revisionsbevis 

som krävs för att kunna avlägga en rapport (Carrington, 2010). Hur dessa bevis införskaffas 

och utvärderas är beroende av den byråspecifika metoden, men kan även påverkas av 

förhandlingar mellan revisorer och klienter (Knechel et al, 2013). Förfrågan är en åtgärd som 

revisorer kan använda för att få tillgång till information i klientföretaget i form av att t.ex. 

fråga kunnig personal och kommer påverka hur väl revisorn kan genomföra granskningen 

(Carrington, 2010) och denna information måste beaktats skeptiskt (ECA, 2012). 

 

När granskningen är genomförd påbörjas det avslutande steget i revisionsprocessen består av 

utvärdering och rapportering (Carrington, 2010). Utvärdering, granskning och korrigering av 

arbetet som revisorerna har utfört är den mest framträdande kontrollen i revisionsprocessen 

(Pentland, 1993). Epps och Messier (2007) nämner att personen som utvärderar revisionens 

kvalité är en viktig kontrollmekanism för att säkerställa att revisionen har utförts på ett 

korrekt sätt. Revisionen avslutas med en signering av den påskrivande revisorn på 

revisionsberättelsen och betyder att granskningen är avslutad (Carrington, 2010). 

 

FRC (2008) har upprättat ett ramverk för indikationer när revisionsprocessen gör ett bidrag 

till RK och ramverket betonar förutsättningar som byrån ska tillhandahålla för att revisorn ska 

kunna utföra ett effektivt arbete. Detta framkommer genom att FRC (2008) belyser viken av 

metodologi, ramverk och stödfunktioner, men tar inte hänsyn till hur revisorer använder de 

olika komponenterna för att utföra ett effektivt arbete i processen. En effektiv användning av 

lämpliga resurser är en nödvändighet för att upptäcka felaktigheter i klientens finansiella 

information (Knechel et al, 2013). Francis (2011) betonar att revisionsprocessen genererar RK 

genom att revisonslaget genomför arbetet på ett passande sätt gällande beslut om 

tillvägagångssätt för granskningen och lämplig utvärdering av revisionsbevisen. Detta gör att 
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indikationer på RK som FRC (2008) presenterar kan vara något missvisande, eftersom FRC 

(2008) fokuserar på förekomsten av revisionsmetoder, verktyg och ramverk för en effektiv 

revision och dessa komponenter är förekommande i revisionsprocessen enligt Carrington 

(2010) d.v.s. komponenterna brukar finnas och revisionsbyrån tillhandahåller dessa till 

revisorerna (Francis, 2011). Utöver detta skriver Knechel et al (2013) att existerande ramverk 

är ofullständiga. FRCs (2008) indikatorer belyser enbart hur välutformade dessa komponenter 

och att de ska användas, men hur väl revisorer arbetar utefter dessa förutsättningar eller hur de 

ska användas inkluderas ej. Hur effektivt revisorn arbetar utifrån dessa förutsättningar 

kommer vara en ny faktor på RK, eftersom revisorn, individen, tas i beaktning.  Individen är 

betydande att studera för att RK kommer påverkas av revisorerna som är involverade i 

revisionsprocessen och hur den enskilda revisorn ska arbeta kan motiveras med Friedsons 

(2001) teori om att effektiviteten gällande arbetet är betydande främst gällande måluppfylland 

och sekundärt gällande kostnaden. Detta innebär för att revisorerna arbete i 

revisionsprocessen ska anses vara effektivt ska revisorer utföra ett högkvalitativt arbete och 

detta arbete ska utföras med hänsyn till kostnaden.  

 

3.3.5.1 Effektivitet i revisionsprocessen 

Hur effektivt revisorer utför arbetsuppgifter kan påverkas av kännedomen om hur de specifika 

arbetsuppgifterna ska utföras, eftersom Salterio (1994) argumenterar för att revisorers lärande, 

att personen lär sig, kommer leda till att arbetsuppgifterna kommer utföras mer efficient och 

effective, vilket kan uppnås genom instruktioner, övning och feedback. Dock bör revisorerna 

ha kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras, framförallt om de är auktoriserade, vilket 

innebär att de har minst tre års praktisk utbildning (Revisorsnämnden, 2015a).  Effective tar 

fokus på till vilken grad slutmålet uppfylls och efficient behandlar hur väl av resurserna som 

krävs för att utföra uppgiften används för att uppnå slutmålet (Mentzer & Konrad, 1991).  

 

För att planering, väsentlighets- och riskbedömning, genomförande samt 

utvärdering/rapportering ska kunna genomföras effektivt i revisionsprocessen krävs både att 

huvudmålet med arbetsuppgifterna uppfylls (effective) och att det sker genom att använd 

tillgängliga resurser på ett effektivt sätt (efficient) t.ex. att revisorn använder arbetstiden på 

bästa sätt för att uppnå RK. Definition av RK är sannolikheten att upptäcka samt att 

rapportera felaktigheter (DeAngelos, 1981) och effektivt utföra arbetsuppgifter i 

revisionsprocessen kommer leda till att sannolikheten öka, eftersom revisorer kommer utföra 
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de olika arbetsuppgifterna på sådant sätt att målet med uppgiften uppnås. Detta ska även ske 

till en acceptabel kostnad i form av t.ex. tidsåtgång (Friedson, 2001). RK är beroende av hur 

effektivt revisorn utför arbetsuppgifterna utifrån de förutsättningar som tillhandahålls av 

byrån. Därför utvecklas vår faktor i enlighet med Carringtons (2010) steg i revisionsprocessen 

med effektivitetssynen som revisorerna besitter. Revisorernas personliga syn på effektivitet är 

lämplig, eftersom de bör ha bäst kännedom om hur väl de använder resurserna som krävs för 

att uppnå huvudmålet och även vad slutmålet är d.v.s. RK.  Det är betydande att direkt 

tillfråga revisorerna, eftersom att kännedomen om faktiska förhållanden och arbetsuppgifter i 

revisionsyrket i enlighet med Brante (2009) som belyser att Siegrist år 2002 skriver att 

kunskapen som en professionell besitter är svår för utomstående att förstå. 

 

Den personliga synen på eller känslan av effektivitet har används inom annan 

professionsforskning. Lärarprofession och revisionsprofessionen har likheter, eftersom dessa 

professioner uppfyller en viktig samhällsfunktion och välfärd, lång högre utbildning mm. 

(Brante, 2009). Det finns också likheter mellan professionerna gällande kvalitén på produkten 

som ska levereras (utbildning kontra granskning). Synen på utbildningskvalitén är beroende 

på vilken intressents synsätt som används (Tam, 2001), vilket har likheter med RK som också 

är beroende av vem som är betraktaren (Knechel et al, 2013). Resonemanget som används 

inom forskning på lärare kommer genom dessa likheter vara applicerbart på 

revisionsprofessionen. Upplevd effektivitet, för lärare, innebär en självutvärdering av 

effektivitet utifrån en viss förutsättning (Day et al, 2006).  Det finns brister med 

självutvärderingar gällande effektivitet, eftersom Berk (2005) skriver att lärare vill sken av sig 

själva på det bästa sättet, men att forskningen på området är tvetydig. Dock kan 

självutvärderingar gällande effektivitet fånga upp information som ingen annan källa kan trots 

den eventuella jävigheten i utvärderingen (Berk, 2005). Centra år 1973 och Sorey år 1968 

fann att framstående lärare gav mer precisa självutvärderingar, jämfört med deras studenters 

utvärderingar, än mediokra lärare (refererat i Berk, 2005). Gällande revisorer, som uppfyller 

utbildningskraven och är auktoriserade, är det rimligt att anta att dessa personer är kompetenta 

(Francis, 2011), d.v.s. att de bör ha förmåga att genomföra en korrekt självutvärdering. 

Således är resonemanget om lärare applicerbart på revisorer och revisorerna bör återge en 

korrekt bild av hur effektiva de faktiskt är, eftersom de besitter tillräckligt med kompetens 

och därmed reduceras jävsproblematiken med självutvärderingar. Där med kommer det vara 

lämpligt att tillfråga revisorerna om deras självutvärderade effektivitet. En högre grad av 

självutvärderad effektivitet (effective och efficient) när revisorn utför arbetsuppgifterna i 
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revisionsprocessen kan det leda till att definition av RK uppnås samt att det resulterar i RK för 

de olika intressenterna Sannolikheten att upptäcka och rapportera felaktigheter ökar 

(DeAngelo, 1981), revisorn hinner med att utföra arbetsuppgifterna enligt den byråspecifika 

metoden, revisionsbyråerna klarar av eventuella domstolsprövningar (Knechel et al, 2013) 

samt att revisionskommittéer, investerare, långivare, företagsledningen (Martin 2013), 

reglerare och samhället (Knechel et al, 2013) vars intresse gällande RK ligger i utfallet av 

revisionen kommer också gynnas av att slutmålet med revisorns arbete uppnås och/eller att 

resurserna för att uppnå målet används effektivt. 

 

Resonemanget om att självutvärderad effektivitet bygger på forskning inom lärarprofessionen. 

Lärares utvärderade effektivitet påverkas av organisatoriska och personliga faktorer (Day et 

al, 2006), således bör också revisorerna påverkas på ett liknande sätt, eftersom det finns flera 

likheter mellan professionerna. Forskning kring faktorer som påverkar revisorers 

självutvärderade effektivitet är bristfälligt och Francis (2011) skriver att det finns begränsat 

med information om människorna som utför revisionerna och att revisorerna kan påverkas av 

deras känslor, vilket kan ge en effekt på arbetet som de utför. Umans et al (2015a; 2015b) 

föreslår att en välmående revisor utför revisioner bättre och kan ha en effekt på RK. Där med 

kommer det vara betydelsefullt att studera hur väl revisorer mår. 

3.4 Välmående 

Välmående är ett koncept som är svårdefinierat (Danna & Griffin, 1999), eftersom det har 

olika innebörd för olika individer (Wright & Haung, 2012). Ryan och Deci (2001) har 

definierat konceptet som ”The concept of well-being refers to optimal psycological 

functioning and experience” (Ryan & Deci, 2001 s 142) och forskning på området tenderar 

till att vara uppdelade utifrån två områden. Det första är eudaimoniska perspektivet som 

inkluderar psykologiskt välmående (se Ryff, 1989) som fångar upp både det fysiska och 

psykiska välmående och även teorin om självförverkligande som har specifikt inriktas för att 

undersöka vad betydelsen av självförverkligande har och hur detta förverkligande ska uppnås 

(Ryan & Deci, 2001). Det andra är den hedoniska forskningstraditionen som undersöker hur 

en individ värderar (upplever) tillfredsställelsen med livet samt positivt och negativ 

sinnesställning som kan studeras genom konceptet subjektivt välmående (Ryan & Deci, 2001) 

vars innebörd är hur människor utvärderar deras egna liv (Lin et al, 2014).  Diener et al 

(1999) skriver att subjektivt välmående kan kategoriseras som positiv/negativ affekt, 
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tillfredställelse med olika områden (t.ex. arbete och en utvärdering av tillfredställelsen med 

livet) och Blore et al (2011) skriver att Diener et als teori är lämpligt för att förstå strukturen 

av subjektivt välmående. Den övergripande skillnaden mellan psykologisk och subjektivt 

välmående är att subjektivt välmående endast beaktar den psykiska aspekten av individers 

välmående och inte det fysiska (Ryan & Deci 2001). Det är inte bara betydande att studera 

individers välmående i allmänhet, utan även i organisatoriska kontext. Detta eftersom 

välmående bland anställda i organisationer kan få konsekvenser som är kostsamma för de 

anställda, organisationen och samhället (Danna & Griffin, 1999). I organisationsforskning är 

sambandet mellan välmående och arbetsprestationen välstuderat (Wright et al, 2004; Wright 

et al, 2007; Taris & Schreurs, 2009; Lin et al, 2014). Inom HR-forskningen finns det ett 

samband mellan välmående och kvalitén av arbetet (Siegrist et al, 2007). Danna och Griffin 

(1999) argumenterar för att det är lämpligt att studera anställdas välmående genom en 

kontextfri aspekt, i vilken den anställdas tillfredsställelse med livet fångas upp, i kombination 

med generella arbetsrelaterade upplevelser och specifika aspekter i arbetet som t.ex. 

tillfredställelse med lönen. Dessa aspekter överensstämmer med Diener et als (1999) 

komponenter som utgör subjektivt välmående t.ex. individens tillfredställelse med arbetet och 

livet. Nedan kommer komponenterna till subjektivt välmående studeras och vilken effekt de 

kan få på individer samt organisationer. 

3.4.1 Affekt 

Affekt är ett samlingsbegrepp för olika upplevda känslor och humör i samband med olika 

händelser (Diener et al, 1999) och affekt kan delas in i positiv affekt och negativ affekt 

(Wright et al, 2004). Positiv affekt är bl.a. lycka och glädje (Diener et al, 1999) och forskning 

har bedrivits gällande positiv affekts positiva påverkan på t.ex. motivation, beslutfattande (Lin 

et al, 2014), kreativitetsförmåga (Isen et al, 1987), förhandlingsförmåga (Carnevale & Isen, 

1986) och effektivitet i arbetet (Isen, 2001). Negativ affekt inkluderar bl.a. depression, oro, 

stress (Diener et al, 1999) och likgiltighet (Wright et al, 2004). Forskning har även bedrivits 

gällande den negativa affektens negativa påverkan på individers arbetsprestation (Wright et 

al, 2004; Kaplan et al, 2009) och förhandlingsförmåga (Carnevale & Isen, 1986). Det 

föreligger även ett samband mellan negativ affekt och uppsägningar/frånvaro bland anställda 

(Pelled & Xin, 1999). Stress är en underdimension av negativ affekt (Diener et al, 1999) och 

stress är en betydande del och mycket problematiskt i individers liv, men även för 

organisationer och samhället (Danna & Griffin, 1999). Stressande faktorer i arbetet kan vara 

arbetsbelastning, långa arbetsdagar, resor, relationen till övriga anställda, karriärsutveckling 
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(Danna & Griffin, 1999), rollkonflikt, rollambivalens (Onyemah, 2008) och rubbningar i 

balansen mellan arbete och familj (Greenhaus et al, 1997; Danna & Griffin, 1999). Affekt 

som individen upplever på arbetsplatsen kan ha en påverkan på tillfredställelsen med arbetet 

(Weiss & Cropanzano, 1996) t.ex. att stressen i arbetet kan leda till att individen blev mindre 

tillfredsställd med sitt arbete (Collins & Killough 1992). 

3.4.2 Tillfredsställelse med arbetet 

Tillfredställelsen med arbetet är en betydande del av individens liv och är där igenom viktigt 

att ta hänsyn till vid studiet av det subjektiva välmåendet för anställda (Russel 2008) samt 

ingår som en del av tillfredställelsen inom olika domäner (Diener et al 1999). Wright och 

Bonett (1992) studerade tillfredställelsen med arbetet som tre delkomponenter: 

tillfredställelsen med arbetsuppgiften, kollegor och chefer. Det finns andra sätt att undersöka 

detta så som Judge och Wantabe (1993) som studerade tillfredställelsen med arbetet som ett 

förhållande mellan input och output, om mängden output översteg mängden input kommer 

individen vara mer nöjd med sitt arbete. De ställde utbildning, subjektiv ansträngning och 

antal arbetstimmar (inputfaktorer) mot lön, karriärmöjligheter, arbetsförhållanden och 

inneboende faktorer (outputfaktorer) (Judge & Wantabe, 1993).  Dessa inneboende faktorer 

kan t.ex. vara hur individen utnyttjar sina färdigheter för att utföra arbetsuppgifter, kontrollen 

över arbetet och om individen lär sig något nytt på arbetet (Judge & Watanabe, 1993). 

Förhållandet mellan hur tillfredsställd den anställda är med arbetet och den anställdas 

arbetsprestation är välstuderat (Judge et al, 2001) t.ex. Wright et al (1997) fann att det 

föreligger ett samband mellan dessa. Att en hög tillfredsställelse med arbetet kommer 

resultera i en bättre arbetsprestation bygger på ett antagande om att den anställda känner sig 

förpliktigad att anstränga sig mer om den anställda upplever hög tillfredsställelse och den 

större ansträngningen kommer leda till bättre kvalité av och produktivitet i arbetet (Taris & 

Schreurs, 2009).  Taris och Schreurs (2009) skriver att detta antagande antyder till att 

tillfredställelsen som den anställda upplever har aktiverande och motiverande egenskaper som 

får den anställda anstränga sig mer och där genom blir utfallet av arbetet bättre. 

 

3.4.3 Tillfredsställelse med livet 

Tillfredställelsen med livet inkluderar tre olika tidsperioder dvs. hur tillfredsställd individen är 

med sitt liv fram tills nu, i dagsläget och med framtidsutsikterna (Diener et al 1999). 

Händelser i livet kan vara av både positiv (t.ex. giftermål eller få barn) eller negativ karaktär 
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(t.ex. dödsfall av närstående) (Bhagat 1983). Händelserna i livet har en påverkan på hur 

tillfredsställd individen kommer vara med sitt eget liv (Pavot & Diener 1993), vilket är i 

enlighet med Judge och Watanabe (1993) som skriver att aspekter som kan påverka den 

subjektiva tillfredställelsen med livet kan vara t.ex. om personen är gift och hur gammal 

personen är. Dessa händelser i livet kan leda till stress för individen (Bhagat 1983) och Leiter 

och Durup (1996) skriver att det kan förekomma spillover dvs. att känslor som uppstår i en 

del i livet kan få effekt i en annan t.ex. att en negativ händelse genererar stress som följer med 

individen till arbetsplatsen. Flera studier har undersökt sambandet mellan tillfredställelse med 

jobbet och dess inverkan arbetsprestationen, men få forskare undersökt relationen mellan 

tillfredställelse med livet och dess inverkan på arbetsprestationen (Jones, 2006). Wright och 

Cropanzano (2000) fann att kontextfri tillfredsställelse hos en anställd hade en positiv 

korrelation med den anställdas arbetsprestation. Jones (2006) genomförde en studie där 

relationen mellan tillfredsställelse med livet och den anställdes beteende i organisationen samt 

den anställdes prestation vid arbetsuppgifter undersöktes. Resultatet från Jones (2006) studie 

kunde påvisa att det existerade ett samband mellan hur tillfredsställd den anställde var med 

livet och den anställdes prestation på arbetet samt den anställdes beteende i organisationen. 

3.4.4 Välmående bland revisorer 

Revisionsyrket har blivit mer omfattande genom fler arbetsuppgifter, utöver revision, som 

uppkommit genom kommersialisering (Broberg, 2013). Dessa multipla arbetsuppgifter kan 

göra att revisorn upplever både tidspress och en för hård arbetsbelastning (Collins & 

Killough, 1992). Detta är framträdande under högsäsongen då revisorer ofta har flera paralella 

arbetsuppgifter med korta tidsfrister och arbetsdagar som är längre än tio timmar (Utami & 

Supriyadi, 2013), de långa arbetsdagarna bekräftas genom att Pentland (1993) skriver att det 

förekommer 16 timmars arbetsdagar och att detta har institutionaliserats på revisionsbyråer. 

Långa arbetsdagar och en för hård arbetsbelastning kan generera stress (Danna & Griffin, 

1999) och arbetsbelastning kan generera en störning i balansen mellan arbetet och familjen 

vilket också är en källa för stress (Greenhaus et al, 1997). Stressen påverkar en revisors 

bedömningar, där låg/måttlig mängd stress förbättrar bedömningarna, men vid hög stress 

försämras bedömningsprestationen (Choo, 1995).  När forskare har studerat hur stress 

påverkar revisorn har de utgått ifrån påfrestningar som uppkommer genom strävan att nå 

tidsbudget och deadlines (Kelley & Margheim, 1990; Coram et al, 2003; Pierce & Sweeney, 

2004; Soobaroyen & Chengabroyan, 2006; Hyatt & Taylor, 2013). Empiriska resultat 

gällande stress härled till tidsbudget kan medföra lägre RK genom att revisorn, på grund av 
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tidsbudgeten, genomför en förtidig signering som är en form av dysfunktionellt beteende 

(Kelley & Marheim, 1990; Coram et al, 2003; Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). En 

förtidig signering innebär att revisorn har undvikit att inkludera svårhanterliga och besvärliga 

delar i granskningen, accepterat tveksamma beslutsunderlag samt inte testat samtliga delar i 

en finansiell rapportering som är relevanta (Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). Kelley och 

Margheim (1990) skriver att den press revisor upplever av att utföra en revision inom en viss 

tidsram kan leda till att revisorn medvetet rapporterar färre timmar än den tiden revisions 

faktiskt har tagit. Underrapportering av arbetstiden har ingen direkt påverkan på RK, men kan 

medföra att påfrestande tidsbudgetar kvarstår (Kelley & Margheim, 1990). 

Revisionsbranschen kännetecknas av en hög arbetsbelastning under högsäsong vilket kan 

medföra ett dysfunktionellt beteende som leder till att kvalitetskontrollen inom byrån blir 

lidande (Lopez & Peters, 2012). Kelley et al (1999) har undersökt hur revisorer upplever press 

från deadline där revisorer upplever press från deadlines mer frekvent än press från 

tidsbudget. Empiriska resultat gällande effekter av deadline påvisar att det finns ett samband 

med hög arbetsbelastning hos revisorer och en möjlig försämring av RK genom att revisorer 

utför ett dysfunktionellt beteende som leder till genvägar i granskningen (Lopez & Peters, 

2012).   

 

Rollkonflikten inom redovisnings- och revisionsbranschen som uppkommer av att inneha 

flera multipla arbetsuppgifter som kan stå i konflikt med varandra, har visat sig påverka 

spänningar i jobbet som är associerat med utbrändhet och en lägre tillfredsställelse med sitt 

jobb vilket kan leda till en strävan efter att byta arbetsplats (Chong & Monroe, 2013). 

Stressen som uppkommer från arbetsplatsen inom revisionsyrket har även visat sig ha en 

påverkan på tillfredsställelsen med livet hos de anställda där de medarbetare som upplever 

stress från arbetsplatsen även har en lägre tillfredställelse med livet (Ozkan & Ozdevecioglu, 

2012). Det är därför av vikt att revisorn kan hantera stress för att inte äventyra kvalitén på sitt 

arbete, eftersom det finns kopplingar mellan tillfredsställelse med arbetet och kvalitén på 

arbetet (Taris & Schreurs, 2009). Albrecht et al (1981) skriver att en personalstyrka med en 

hög tillfredställelse på arbetet är en viktig faktor för framgången hos en revisionsbyrå, 

eftersom tillfredställelsen med arbetet leder till högre produktivitet samt lägre 

personalomsättning som medför att kompetensen stannar inom byrån.  Forskare har även 

undersökt kulturen på revisionsbyråer i kombination med revisorernas välmående, där Umans 

et al (2015a; 2015b) fann i sina studier att det föreligger ett samband mellan 

organisationskulturen på revisionsbyråer och revisorernas välmående. 



 

32  (105) 

 

 

Existerande litteratur som berör välmående bland revisorer har fokuserat på stress och dess 

inverkan på bland annat personalomsättning och revisionskvalité i form av dysfunktionellt 

beteende (förtidig signering). Detta är bristfälligt, eftersom Diner et al (1999) skriver att 

välmående utgörs av fler delar än enbart de affektiva delarna av subjektivt välmående (t.ex. 

stress). Ingen forskning har bedrivits gällande revisorers tillfredställelse med arbetet eller 

tillfredställelse med livet och om det har någon inverkan på hur väl revisorer utför sitt arbete 

och där med RK. Umans et al (2015a; 2015b) föreslår att och revisorns välmående kommer ha 

en påverkan på RK. Dock leder avsaknaden av studier som undersöker dessa samband till ett 

forskningsgap. Sannolikt bör revisorernas tillfredsställelse med arbete respektive med livet ha 

en påverkan på RK, eftersom Taris och Schreurs (2009) samt Jones (2006) skriver att det 

föreligger ett samband mellan tillfredsställelsen med arbete/livet och kvalité på det utförda 

arbetet i andra organisatoriska kontexter, dessutom har sambandet mellan dessa komponenter 

studerats i andra professioner t.ex. lärarprofessionen som i Van horn et als (2004).  

3.5 Hypoteser 

Välmående är ett kontroversiellt ämne (Ryan & Deci, 2001), samtidigt som anställdas 

välmående i organisationer är väsentligt att studera, eftersom det kan få konsekvenser som är 

kostsamma för de anställda, organisationen och samhället (Danna & Griffin, 1999). Forskare 

har funnit att det föreligger ett samband mellan hur välmående den anställde är och 

arbetsprestationen (Wright et al, 2004; Jones, 2006; Wright et al, 2007; Taris & Schreurs, 

2009; Lin et al, 2014). Umans et al (2015a; 2015b) befarar att revisorers välmående påverkar 

deras förmåga att utföra en bra revision. Detta medför att de anställa revisorerna bör påverkas 

på likande sätt som individer i andra kontext. 

 

Danna och Griffin (1999) argumenterar för att det är lämpligt att studera anställdas välmående 

genom generella arbetsrelaterade upplevelser, specifika aspekter i arbetet och en kontext-fri 

aspekt. Genom att fokusera på tillfredställelsen med arbetet kommer både de generella och 

specifika upplevelserna behandlas i kontexten av en organisation t.ex. i revisionsbyrå. 

Tillfredställelsen med arbetet är en komponent i det subjektiva välmående (Diener et al, 1999) 

och denna teori (Blore et al 2011) kan kopplas till teorin om socialt utbyte. Detta eftersom 

teorin om socialt utbyte förklarar att ett socialt utbyte är exempelvis om en anställd har 

gynnsamma eller behagliga arbetsförhållanden kommer den anställda uppleva tillfredsställelse 
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och för att gengälda arbetsgivaren för denna tillfredsställelse kommer den anställda anstränga 

sig mer på arbetet (Wayne et al, 1997) och/eller ha en större hängivenhet att leverera tjänster 

med högre kvalité (Yee et al, 2008) och detta för att balansera relationen mellan den anställda 

och arbetsgivaren (Emerson, 1976).  För revisorer kommer detta innebär att en revisor som är 

tillfredsställd med arbetet kommer försöka återbetala detta till revisionsbyrån (arbetsgivaren) 

genom en större ansträngning och/eller ett större fokus på att utföra revisioner av hög kvalité. 

Följaktligen kommer en revisor som är tillfredsställd utföra de olika arbetsuppgifterna i 

revisionsprocessen mer effektivt, eftersom revisorn är mer hängiven och ansträngning att 

utföra arbetsuppgifterna i revisionsprocessen med högre kvalité (att uppnå slutmålet) och 

även använda tillgängliga resurser på ett mer optimalt sätt för att utföra arbetsuppgifterna. En 

revisor som utför arbetsuppgifterna i revisionsprocessen effektivt kommer leda till RK. Detta 

eftersom att sannolikheten att upptäcka samt rapportera felaktigheter i den finansiella 

informationen (DeAngelo, 1981) kommer att öka. Således kommer en revisor som är mer 

tillfredsställd med sitt arbete leda till en högre RK. 

 

För att ytterligare stödja att det bör finnas ett samband mellan revisorers tillfredsställelse med 

arbete och RK kan forskning från andra organisationer och professioner användas. En lägre 

tillfredsställelse med arbetet kan resultera i att individen presterar sämre enligt studier i andra 

organisatoriska kontexter (Wright et al, 2007; Judge et al, 2001; Taris & Schreurs, 2009) och 

detta bör leda till att en revisor som inte är tillfredsställd med sitt arbete kommer prestera 

sämre än om personen upplever en högre grad av tillfredsställelse med arbetet. Förhållandet 

mellan revisorns tillfredsställelse bör således ha en påverkan på hur effektivt revisorn utför 

sina arbetsuppgifter och därmed kommer slutproduktens kvalité variera. Det har genomförts 

studier i andra professioner där t.ex. lärares tillfredsställelse med arbetet har en påverkan på 

kvalitén av den tjänst (undervisningen) de levererar (Klusmann et al 2008) och ett liknande 

samband förekommer för läkare, där aspekter i arbetet påverkade vårdkvalitén (Tucker et al 

2010). Revisorer, lärare och läkare utgör liknande professioner enligt Brantes (2009) 

resonemang angående vad som kännetecknar professioner. Således bör revisorernas 

tillfredsställelse med arbetet påverka hur väl de utför sina arbetsuppgifter på samma sätt som i 

lärar- och läkarprofessionerna.  

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

H1. Tillfredsställelse med arbetet är positivt relaterat till revisionskvalité. 
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Danna och Griffin (1999) argumenterar för att en kontext-fri aspekt ska inkluderas i studiet av 

anställdas välmående, att aspekten inte har en direkt koppling till arbetet. Genom att fokusera 

på tillfredsställelsen med livet kommer den kontext-fria aspekten fångas upp, d.v.s. att 

behandla revisorers välmående utanför revisionsbyrån. Martikainen (2009) skriver att 

samhället som helhet kan påverka tillfredställelsen med livet och enligt Pavot och Diener 

(1993) har även händelser i livet en påverkan på tillfredsställelsen. 

 

Utifrån professionsteorin föreligger det flera likheter mellan revisorer och lärare, således bör 

revisorerna påverkas på ett liknande sätt som lärare. En känsla av mindre betydelsefull som 

professionell (när individen är i sin yrkesroll) än vad en lärare själv anser kan leda till skada 

för privatlivet och arbetslivet (Fraser et al, 1998) exempelvis att samhället inte visar den 

uppskattning som en lärare tycker att den förtjänar och således blir tillfredsställelsen med livet 

utanför arbetet lägre. Detta eftersom Chapman (1983) skriver att lärare förknippar värde med 

erkännande och samtycke av individer i sociala sammanhang utanför arbetsplatsen 

(exempelvis inom familjen). Följaktligen kommer samhällets syn på 

professionsmedlemmarna påverka tillfredsställelsen med livet, vilket också får stöd från 

Martikainen (2009) som skriver att samhället som helhet är sammankopplat med 

tillfredsställelsen med livet som individer upplever.  

 

När detta resonemang appliceras på revisorer kommer, utifrån teorin om socialt utbyte, 

individer i sociala sammanhang och samhället som helhet betraktas som arbetsgivaren, 

eftersom det är samhället som möjliggör tillfredsställelsen som grundas på samhällets 

erkännanden och samtycke gällande vad revisorer uträttar. Revisorn kommer försöka 

återställa balansen i relationen med samhället genom att försöka främja samhällets välfärd i 

enlighet med Emerson (1976) resonemang om att individer försöker återställa balansen i 

relationer. Detta eftersom professioner utför tjänster för samhällets bästa enligt Millerson år 

1964 (refererat i Brante, 2009) och inte för den personliga vinningen. För att kunna gengälda 

samhället kommer revisorer för att gengälda arbetsgivaren för denna tillfredsställelse kommer 

den anställda anstränga sig mer på arbetet (Wayne et al, 1997) och/eller ha en större 

hängivenhet att leverera tjänster med högre kvalité (Yee et al, 2008). En revisor som är mer 

hängiven och villiga att anstränga sig kommer utföra arbetsuppgifterna i revisionsprocessen 

mer effektivt, vilket kommer leda till RK (gengälden till samhället). Detta eftersom att 
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sannolikheten att upptäcka samt rapportera felaktigheter i den finansiella informationen 

(DeAngelo, 1981) kommer att öka p.g.a. att arbetsuppgifterna i revisionsprocessen blir bättre 

genomförda. Följaktligen kommer en revisors tillfredsställelse med livet påverka RK. 

 

För att ytterligare stödja att revisorns tillfredsställelse med livet kommer påverka RK kan 

forskning från andra kontext och professioner användas. Händelser i livet, både positiv (t.ex. 

giftermål eller få barn) och negativ karaktär (dödsfall av närstående), kan generera 

påfrestningar för individen (Bhagat, 1983) som kan föras över från en domän till en annan 

(Leiter & Durup, 1996) d.v.s. att händelser och upplevelser i livet utanför arbetsplatsen även 

kan påverka individen när den befinner sig på arbetsplatsen. Wright och Cropanzano (2000) 

fann att kontextfri tillfredsställelse hos en anställd hade en positiv korrelation med den 

anställdas arbetsprestation och detta resultat är i enlighet med Jones (2006) studie som fann 

ett positivt samband mellan tillfredsställelsen med livet och prestation på arbetet. Det 

förkommer även forskning som stödjer ett positivt samband mellan tillfredsställelsen med 

livet och studieresultat för universitetselever (Rode et al, 2005). Gällande revisorer finns 

forskning som stödjer att stressen i arbete påverkar tillfredsställelsen med livet (Ozkan & 

Ozdevecioglu, 2012), men inte att tillfredsställelsen med livet har en påverkan på hur 

revisorer utför sina arbetsuppgifter.  Forskning kring revisorers tillfredsställelse med livet är 

där med bristfällig, men det förekommer forskning på andra professioner. I Day et als (2006) 

undersökning på lärarprofessionen framkom det att majoriteten av lärare inte kunde separera 

det professionella livet från det privata. Ball och Goodson år 1985 samt Goodson och 

Hargreaves år 1996 fann att upplevelser som lärare hade utanför arbetsplatsen hade en direkt 

påverkan på deras upplevda prestation i yrket (refererat i Day et al, 2006). Därför kommer det 

vara viktigt att beakta tillfredställelsen med livet, eftersom tillfredsställelsen påverkas av 

aspekter utanför arbetsplatsen, vilket kan få en effekt på hur väl revisorer utför sina 

arbetsuppgifter, vilket kommer påverka RK.  

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

H2. Tillfredsställelse med livet är positivt relaterat till revisionskvalité. 
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3.6 Undersökningsmodell 
 

 

Figur 1, undersökningsmodell 
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4. Empirisk metod  

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av förstudien samt den 

kvantitativa undersökningen. Inledningsvis kommer vi presentera tillvägagångssättet för 

förstudien och dess resultat. Därefter kommer vi redogöra hur den kvantitativa 

undersökningen kommer att genomföras och hur vi har operationaliserat samtliga variabler 

som ingår i vår enkätundersökning. Avslutningsvis kommer vi presentera en bortfallsanalys, 

metodkritik samt diskutera studiens etiska beaktanden. 

4.1 Förstudie   

4.1.1 Syfte 

Syftet med förstudien är att få större kunskap om revisionsprocessen och vilka arbetsmoment 

som är betydande för processens effektivitet. Syftet är också att utforska om vi saknar något 

betydande arbetsmoment för en effektiv revisionsprocess i vår litteraturgranskning och 

resultatet av förstudien ska underlätta operationaliseringen av RK. 

4.1.2 Metod 

I vår kvalitativa undersökning genomfördes intervjuer med två auktoriserade revisorer från 

två olika Big 4 byråer. Intervjuer brukar delas upp i två typer, semi-strukturerade och 

ostrukturerade (Bryman & Bell, 2005). I vår studie valdes semi-strukturerade intervjuer. 

Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att denna intervjuform kan utgå ifrån 

förutbestämda frågor som är sammanställda i en intervjuguide. Dessutom möjliggör denna 

intervjuform en viss frihet att kunna ställa följdfrågor om något som respondenten har sagt 

och som har en relevans för förstudiens syfte (Bryman & Bell, 2005). Detta innebär att 

samtidigt som vi kunde säkerställa att vi får svar på specifika frågor så hade vi friheten att 

kunna frångå intervjuguiden för att ställa andra frågor som uppkom under intervjun (Holme 

& Solvang, 1996).   

  

En annan valmöjlighet till semi-strukturerade intervjuer hade varit att genomföra 

ostrukturerade intervjuer. Detta hade inneburit att vi istället för att följa en intervjuguide med 

specifika frågor, hade vi istället frågorna utgått ifrån vissa teman (Bryman & Bell, 2005). Att 

ställa frågor som berör vissa teman istället för specifika frågor hade lett till att intervjuerna 

hade kunnat skilja sig från varandra då intervjuerna hade blivit utformade på olika sätt 

eftersom respondenten får tolka frågorna fritt vilket hade kunnat medföra att vi inte hade fått 

information som hade hjälpt oss att utföra vår enkät (Bryman & Bell, 2005). Vi fann därför 
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semi-strukturerade intervjuer som ett bättre alternativ för att kunna använda informationen för 

att besvara studiens syfte.   

  

Urvalet bestod utav två auktoriserade revisorer från två olika Big 4 byråer. Anledningen till 

valet av att intervjua auktoriserade revisorer är att dessa är delaktiga i den företeelse vi 

studerar d.v.s. revisorers välmående och RK. När intervjuer sker med personer som är 

delaktiga i studiens företeelse kallas det för respondentintervju (Holme & Solvang, 1996). Ett 

alternativ hade varit att genomföra en informantintervju som innebär att vi skulle intervjuat 

personer som har god kunskap i den företeelse vi studerar men som inte är auktoriserade eller 

godkända revisorer (Holme & Solvang, 1996). Vi ansåg att en respondentintervju var mer 

lämplig då intervjupersonerna var lättillgängliga samt kunde bidra med pålitlig information 

som används för att undersöka studiens syfte. Dessa revisorer vi intervjuade arbetar båda 

inom en stor revisionsbyrå men deras klientel skiljer sig markant. Respondent A arbetar 

främst mot stora koncerner och börsnoterade företag och respondent B arbetar både med 

mindre samt medelstora företag. Detta innebär att vi får information gällande hur en revision 

utformas både i företag som är små och i företag som är stora. Intervju med Respondent A 

genomfördes per telefon eftersom denna person bor på en annan ort och att genomföra en 

telefonintervju är lämpligt i detta fall ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Intervjun med 

Respondent B ägde rum på kontoret där denna person arbetar.  

  

Semi-strukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som bestod utav 

tre frågor som berörde revisionsprocessen och processens effektivitet/ineffektivitet. Utöver 

frågorna i intervjuguiden ställdes även följdfrågor för att få en djupare förståelse gällande 

frågorna. Sammanställa av vilka frågor intervjuguiden bestod av är:  

1. Hur utformas en revision?  

Denna intervjufråga kommer medföra en förståelse hur en revisor uppfattar hur en revision 

genomförs. Detta medför att vi kommer erhålla information om revisionens olika steg och 

således bekräfta om det teoretiska resonemangen gällande revisionsprocessen olika 

arbetsmoment stämmer.  

2. Vad kännetecknar en effektiv/ineffektivt revisionsprocess?  

Den här intervjufrågan kommer bidra till information om vilka delar i revisionsprocessen som 

är betydande för revisionsprocessens effektivitet. Frågan ställs även för att få information om 

vad som kan leda till ineffektivitet i revisionsprocessen. Denna fråga kommer generera 

information om vilka moment i revisionsprocessen som är betydande för effektiviteten.  
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4.1.3 Empirisk analys 

Hur en revision utformas. Från stadiet där revisorn lär känna kunden till slutet där revisorn 

skriver under revisionsberättelsen. Respondent A nämnde att revisionen utformning skiljer sig 

beroende på vem kunden är. Om kunden är en tidigare kund inom byrån medför detta att det 

redan existerar kunskap om kundens verksamhet vilket medför att ”Lära känna kunden” inte 

behöver ske i detta fall. Om det däremot är en ny kund är första steget i en revision att 

genomföra en översikt gällande kundens verksamhet och nyckelpersoner. Detta nämnde 

respondent B som ett viktigt stadie eftersom det är i detta steg som byrån får en uppfattning 

gällande vad för resurser som krävs för att kunna genomföra en revision. Som exempel 

nämnde respondent A att om ett stort företag med flera dotterbolag vill bli kund i byrån är 

första steget, ”lära känna kund”, omfattande då helhetsbedömningen av bolaget i form av 

struktur, nyckelpersoner och verksamhet blir komplext.   

  

När revisorer har fått en uppfattning om vem kunden är i form av verksamhet och 

nyckelpersoner nämnde båda respondenterna att nästa steg är ”planeringssteget”. I detta stadie 

bedömer den ansvariga personen för revisionen, vanligen den påskrivande revisorn, vilka 

resurser som krävs. Respondent B nämnde som exempel att det kan krävas en skattespecialist 

för att utföra revisionen. I planeringsstadiet är tidsplaneringen en grundpelare genom hela 

revisionen. Respondent B nämnde att det är viktigt att tidsplaneringen är väl genomförd 

eftersom revisionsyrket har en högsäsong där ett välstrukturerat schema är av absolut 

nödvändighet för att kunna utföra alla revisioner inom tidsramen. Tidsplaneringen innebär 

bland annat att deadline för olika delar av revisionen upprättas. Inom tidsplaneringen bestäms 

även datum för intervjuer och granskningar hos kunden.   

  

Utöver planering av resurser i form av humankapital genomförs risk och 

väsentlighetsbedömningar. Dessa bedömningar nämner respondent A som viktiga eftersom 

riskbedömningen är avgörande för hur revisionen kommer utföras och 

väsentlighetsbedömningen är avgörande för vad som är tillräckligt väsentligt för att 

undersökas. Respondent B nämnde att väsentlighetsbedömningen kan likställas som ett 

fisknät. Respondenten sa att ”I ett fisknät finns det öglor och storleken på dessa öglor kan 

likställas med väsentligheten i en revision. För små öglor medför att nätet fångar alla fiskar 

och i en revision skulle det medföra stora resurser och kostnader. För stora öglor medför att 
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nätet fångar inga fiskar”. Utifrån riskbedömningen gäller det således att ha en storlek på nätet 

som medför att tillräckligt många fiskar fångas för att kunna genomföra en revision som 

minimerar riskerna med kunden.   

  

När risk-och väsentlighetsbedömningen är utförd leder det till nästa steg vilket är den 

handfasta revisionen där det sker kontroller och granskningar som t.ex. hur kundens 

leveransmottagning hanteras. Respondent B nämnde att det brukar ske en granskning under 

senare delen av hösten som ligger till grund för bokslutet. Detta för att underlätta 

bokslutsgranskningen. Det är därför viktigt att integrera granskningen från hösten med 

granskningen av bokslutet.   

 

När granskningen av bokslutet är klar upprättas en revisionsberättelse som beroende på 

granskningsresultat är ren, inga anmärkningar, eller oren, anmärkningar i granskningen. När 

revisionsberättelsen är påskriven nämnde respondent A att revisorn brukar delta i 

bolagsstämman om det ett större företag för att kunna besvara frågor. Påskrivande revisor 

brukar även genomföra en presentation av hur revisionen har genomförts samt resultatet av 

revisionen för styrelsen. Men är det ett mindre företag är revisionsprocessen slut när 

revisionsberättelsen är påskriven.  

  

Sammanfattning av revisionsprocessen:  

1. ”lära känna kunden”  

2. Planering  

3. Risk- och väsentlighetsbedömning  

4. Utförande och resultat  

5. Rapportering  

 

  

Vad som kännetecknar en effektiv/ineffektiv revisionsprocess. När det gäller faktorer som 

medför en effektivare revisionsprocess nämnde respondent B att en väl utförd tidsplanering 

medförde en effektiv revisionsprocess. Utan en bra tidsplanering kan det innebära att andra 

revisioner blir påverkade då t.ex. resurser tas i anspråk som egentligen krävs i andra 

tidsplaneringar och medför en belastning. Det är därför viktigt att den som utför 

tidsplaneringen har god kommunikation med kunden och sina medarbetare för att revisionen 

ska följa planeringen. Som exempel nämnde respondent A att det är ineffektivt när 
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tidsplaneringen är fel varpå respondent A nämnde en fiktiv situation som skulle påvisa på en 

ineffektiv planering där ett revisionslag skulle intervjua nyckelpersoner hos kunden, men när 

revisorerna skulle genomföra intervjuerna befann sig dessa nyckelpersoner inte på kontoret. 

Detta leder till att intervjuerna behövdes genomföras senare vilket i sin tur leder till en 

förskjutning i planeringen och anspråk på en annan tidsplanering. För att revisionsprocessen 

ska vara effektiv nämnde även respondenterna att det är viktigt att rätt riskbedömningar 

samt väsentlighetsbedömningar görs. Respondent B sa att om revisionen utgår ifrån fel 

riskbedömning eller väsentlighetsbedömning medför detta att fel saker granskas. Detta 

medför att en revisor som har en effektiv tidsplanering, riskbedömning och 

väsentlighetsbedömning kommer leda till en effektivare revisionsprocess och således medföra 

en högre kvalité. Det är även av betydelse att den granskning som är genomförd används på 

ett korrekt sätt och därför är en effektiv revision också när resultatet av granskningen kan 

analyseras och användas på ett korrekt sätt.  

 

Sammanställning av betydelsefulla aspekter för effektivitet i revisionsprocessen: 

1. Tidsplanen 

2. Väsentlighetsbedömning 

3. Riskbedömning 

4. Genomförande av revisionen 

 

4.1.4 Diskussion och slutsats 

Carrington (2010) skriver att de första arbetsmomenten i revisionsprocessen är förplanering 

och planering. Informationen från respondenterna överensstämmer med litteraturen gällande 

att revisionsprocessen initieras av arbetsmomentet ”lära känna kunden” och att det sedan 

genomför en planering. Där med kan vi fastställa att ett arbetsmoment i revisionsprocessen 

består av en förberedelse och sedan en planering. Vi väljer att kalla detta steg förberedelse 

och planering, detta eftersom ”lära känna kunden”-momentet inte förekommer i alla 

situationer. 

 

Våra intervjupersoner betonar betydelsen av väsentlighets- och riskbedömningar, vilket är 

direkt avgörande för hur effektiv revisionen kommer vara. Detta överensstämmer med McKee 

och Eilifsens (2000) som skriver att väsentlighetsbedömningen är avgörande för hur lyckad 

revisionen kommer vara. Riskbedömningen är betydande för kommande procedurer i 
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revisionsprocessen (Knechel et al 2013) och kan därmed innebära komplikationer i andra 

arbetsmoment. Där med kan vi fastslå att både väsentlighetsbedömningen och 

riskbedömningen är två betydande arbetsmoment i revisionsprocessen.  

 

Tidsplanen är ett viktigt moment i revisionsprocessen enligt våra respondenter. Tidsplanen är 

betydande för en korrekt resursallokering och att en felaktig tidsplan kan vara en belastning 

för revisorn enligt Respondent B. Detta innebär att tidsplanen är betydande för att 

effektiviteten i revisionsprocessen. 

 

Nästa moment i revisionsprocessen är genomförandet av revisionen. Att revisorn genomför 

granskningen kan ha multipel innebörd. Genomförandet av revisionen varierar beroende på, 

valet mellan substansgranskning och granskning av intern kontroll eller en kombination av 

dessa (Carrington, 2010), den byråspecifika metoden, förhandlingar mellan revisorer och 

klienter (Knechel et al, 2013) och Respondent B belyser integration av tidigare granskningar 

men den granskning revisorn utför i dagsläget. Respondent A och B belyser att andra moment 

i revisionsprocessens påverkar effektiviteten gällande genomförandet. Därför är det 

betydelsefullt att efterfråga effektiviteten för revisionsprocessen totalt sett, eftersom det är 

svårt att specificera vilka moment som är vanligt förekommande i ”genomförande av 

revisionen” och att genomförandet är beroende av de andra momenten.  

 

Revisionsprocessen avslutas med rapportering och utvärdering enligt Carrington (2010). Detta 

framkommer av Respondent A och B att revisionsprocessen processen avslutas med 

upprättande av revisionsberättelsen, men de nämner inte betydelsen av utvärdering. 

Utvärdering är betydelsefull enligt, Pentland (1993) samt Epps och Messier (2007) som 

argumenterar för att utvärdering är ett viktigt moment för att säkerställa kvalitén på 

revisionen.  

 

I denna studie fastställer vi att effektiviteten i följande arbetsmoment är avgörande för 

revisionsprocessens effektivitet: 

 

1. Förberedelse och planering 

2. Väsentlighetsbedömning 

3. Riskbedömning 

4. Tidsplanering 
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5. Arbetet totalt sett 

6. Utvärdering av arbetet 

 

4.2 Enkätutformning  

Syftet med vår studie är att förklara om revisorers välmående påverkar RK genom 

effektiviteten i revisionsprocessen.  För att förklara detta samband har vi utformat hypoteser 

som testas statistiskt för att kunna antingen acceptera eller förkasta. För att kunna testa 

hypoteserna samlas in data genom enkätfrågor (Appendix 4) som mäter revisorers 

självupplevda effektivitet i revisionsprocessen och tillfredställelsen med arbete samt 

tillfredsställelsen med livet. Data som samlas in via enkäter är primärdata, eftersom vår data 

är förstahandsinformation som tidigare inte samlats in (Bryman & Bell, 2005).  

 

Enkäten inleds med en presentation av vår studies syfte och detta för att ge respondenten 

information om vilket ändamål deras respons ska uppnå. Vidare följer frågor om 

respondentens bakgrund som sedan över går i frågor om respondentens välmående.  Frågorna 

i enkäten som berör subjektivt välmående och har hämtats från Diener et al (1985) och Tsui et 

al (1992). Dessa forskare har utvecklat frågor som mäter olika delar av subjektivt välmående, 

och vi har argumenterat för att dessa två mått och därmed frågorna är lämpliga för att studera 

revisorers välmående i enlighet med Danna och Griffin (1999). Frågorna tillhörande 

satisfaction with life scale (Diener et al, 1985) och Schriesheim och Tsuis Job Satisfaction 

index från år 1980 (refererat i Tsui et al, 1992) har översatt till svenska för att underlätta för 

respondenterna. Frågorna gällande RK har utformats med grund i resultatet från förstudien 

och från tidigare forskning, eftersom vi finner att effektivitet i revisionsprocessen är ett 

adekvat sätt att mäta RK. 

 

Respondenterna hade en veckas tid att besvara enkäten innan enkäten inte längre blev 

tillgänglig. Vi skickade en påminnelse till samtliga mailadresser som inte hade besvarat 

enkäten efter två dagar där vi använde oss utav ett annat följebrev. Vid stängning av enkäten 

sammanställdes alla svar från respondenterna och exporterades till en Excelfil och sedan 

kodades svaren för att användas vid statistiska analyser i SPSS. 
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4.3 Operationalisering  

För att kunna testa våra hypoteser operationaliserar vi RK som effektivitet i 

revisionsprocessen som mäts genom sex frågor. Revisorns välmående operationaliseras 

genom oberoende variablerna tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelsen med livet.  

 

4.3.1 Beroende variabel 

Tidigare indikatorerna och faktorer gällande RK grundas på objektiva mätningar som är 

bristfälligt, eftersom Siegrist skrev år 2002 att kunskapen inom professionen är svår för 

utomstående att förstå (Brante, 2009). Därför kan det finnas fördelar att tillfråga revisorerna i 

professionen direkt, eftersom de besitter en adekvat kunskap.  

 

Mätproblematiken gällande kvalité förekommer inte enbart inom revisionsprofessionen utan 

också i t.ex. lärarprofessionen. Frazer (1994) skriver att externa parter till universiteten mäter 

utbildningskvalitén genom objektiva indikatorer som sedan blir norm-refererade d.v.s. att 

universiteten jämförs och sedan rankas i olika kategorier som exempelvis utmärkta eller 

dåliga. Detta kan leda att universiteten adapterar verksamheten för att uppfylla specifika krav 

för en förbättrad ranking och inte för en förbättrad undervisningskvalitet, vilket gör objektiva 

indikationer av kvalité inte är valida (Darling-Hammond, 1991).  Mätningar behöver inte vara 

objektiva, subjektiva mätningar som genomförs internt är önskvärt som en 

kvalitetsäkringsaktivitet gällande utbildningskvalité d.v.s. som genomförs av medlemmarna 

t.ex. kollegial granskning, vilket innebär att arbetet granskas av sakkunniga eller likande 

individer (Frazer, 1994). Gällande undervisningskvalitet kan en reell och bestående ökning av 

kvalitén endast uppnås genom självutvärdering som ligger till grund för handlingar och 

ageranden av universiteten och dess medlemmar (Frazer, 1994) samt självutvärderingar kan 

generera information som inte går att erhålla genom andra metoder (Berk, 2005). 

Resonemanget gällande lärare är applicerbart på revisorer, eftersom professionerna har 

likheter som t.ex. högre formell utbildning, erhållit ett examensbevis, uppfyller en viktig 

samhällsfunktion (Brante 2009) och att utbildningskvalité är beroende av vem betraktaren är 

(Tam, 2001), likt RK. Kollegial granskning är nödvändig i professioner, eftersom att 

granskning genomförd av parter utanför professionen kommer minska valideten och 

precisionen i mätningarna (Darling-Hammond, 1986). För ökad precision och validitet krävs 

det att personerna, som är lämpliga för att genomföra granskningen gällande kvalité, själva är 

har den kompetens och kunskap inom sakområdet (Darling-Hammond, 1986). Detta 
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resonemang innebär för revisionsprofessionen att det enda sättet att mäta RK med precision 

och validitet är genom självutvärderingar som genomförs av revisorerna på revisionsbyråerna, 

eftersom de har kunskapen och kompetensen om hur revisionen ska genomföras och vad 

revisionen ska generera. Således har vi valt att operationaliserat RK genom att fokusera på 

olika arbetsmoment som kan genomföras effektivt i revisionsprocessen. En högre effektivitet i 

något av dessa moment kommer bidra till en högre RK, eftersom slutmålet med revisionen 

uppfylls (effective) och att resurserna för att uppfylla detta mål används på ett effektivt sätt 

(efficient). Den beroende variabeln studerades genom att tillfråga revisorer om hur effektivt de 

utför delmomenten i revisionsprocessen och detta ger en indikation av hur hög RK som 

uppnås. 

 

Varje arbetsmoments effektivitetsnivå kommer att graderas på en likertskala från 1 till 10. 

Anledningen till tiogradig skala är att vi förväntar oss att resultaten kommer vara på den övre 

delen av likertskalan och vi vill få en variation i svaren vilket innebär att en större skala 

medför fler svarsalternativ och en större variation. Att erbjuda flera svarsalternativ som vid en 

likertskala medför en reducering av förvirring hos respondenten som skulle kunna uppstå om 

endast två alternativ fanns att välja på (Bowling, 2005). Vi har i samtliga svarsalternativ i 

enkäten endast markerat ut maximum och minimum svaren vilket medför att respondenten 

själv får bedöma var i skalan som det aktuella svaret passar bäst. Fördelen med denna 

utformning av svarsalternativ är att respondenten inte blir guidad av svarsalternativ och 

svaren blir därför en subjektiv bedömning mellan extremvärdena (Bowling, 2005). 

Frågorna vi har använt oss utav är: 

Hur effektiv anser du att vara när det gäller 

1.      förberedelse och planering av revisionen 

2.      väsentlighetsbedömningen i revisionen 

3.      bedömningar av risker i revisionen 

4.      tidsplanering i revisionen 

5.      arbetet i revisionsprocessen totalt sett 
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6.      Utvärdering av resultatet av ditt arbete i revisionen. 

Respondenten besvarar dessa frågor utifrån en tiogradig likertskala där 1=Mycket ineffektiv 

och 10=Mycket effektiv. 

Vi har valt att använda oss av ett tidsintervall vilket innebär i vårt fall att svaren ska grunda 

sig på revisorns effektivitet senaste sex månaderna. Anledningen till detta är att vi vill få en 

aktuell effektivitetsnivå på revisorn och inte ett effektivitetsmått som grundas på historiska 

upplevda effektivitetsnivåer. Mätningarna gällande revisorns välmående är en subjektiv 

bedömning som grundas på revisorns uppfattning kring sitt dagsaktuella välmående. Vi ansåg 

därför att det skulle bli missvisande att jämföra ett effektivitetsmått som grundar sig på flera 

år med ett välmåendemått som är dagsaktuellt. Vi väljer även att värdera svaren på samtliga 

frågor jämbördigt, eftersom vi inte kan uppskatta vilket av momenten som är mest betydande 

för effektivitet i revisionsprocessen. 

4.3.2 Oberoende variabler 

För att operationalisera välmående använder vi oss av Danna och Griffins (1999) 

argumentation för att välmående bland anställda ska mätas genom generella arbetsrelaterade 

upplevelser, specifika aspekter i arbetet och en kontext-fri aspekt. Generella och specifika 

aspekter i kontexten fångas upp genom Schriesheim och Tsui Job Satisfaction index (Tsui et 

al, 1992). Detta eftersom måttet tar hänsyn jobbspecifika aspekter i t.ex. frågan om hur 

tillfredsställd personen är med relationen med sina kollegor och den generella dimensionen 

fångas upp i t.ex. om du tar allt i beaktning, hur tillfredsställd är du med arbetssituationen. 

Måttet utvecklades av Schriesheim och Tsui (1980) och består utav sex frågor som är hämtade 

från appendix på sida 588 i artikeln Being different: Relational demography and 

organizational attachment skriven av Tsui, Egan och O'Reilly (1992). Måttet besvaras utifrån 

en fem gradig likertskala. Vi har valt att modifiera måttet genom att använda en sjugradig 

likertskala, detta för att få en större spridning bland svaren och för att konsekvent använda 

samma skala för båda våra oberoende variabler för att ett jämförande ska vara möjlig. 

Frågorna som ställdes är: 

1. Hur tillfredsställd är du med ditt arbetes karaktär? 

2. Hur tillfredsställd är du med personen/personerna som granskar ditt arbete? 
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3. Hur tillfredsställd är du med relationen till dina kollegor och kamrater på arbetsplatsen? 

4. Hur tillfredsställd är du med den lön du får för ditt arbete? 

5. Hur tillfredsställd är du med karriärmöjligheterna som finns inom din organisation 

6. Om du tar allt i beaktning, hur tillfredsställd är du med din nuvarande arbetssituation? 

Respondenten besvarar dessa frågor utifrån en sjugradig likertskala där 1= Jag är inte alls 

tillfredsställd och 7= Jag är mycket tillfredsställd. 

 

För att fånga upp den kontextfria aspekten har vi använt oss utav satisfaction with life scale 

som vi fann i artikeln The Satisfaction with Life Scale skriven av Diener, Emmons, Larsen 

och Griffin (1985). Skalan är kontextfri i det avseende att den tar delarna utanför arbetet i 

beaktning och inte är inriktad på en specifik domän. Måttet ämnar till att undersöka hur 

tillfredsställd respondenten är med sitt liv generellt genom att ställa fem påståenden. 

 

Följande påståenden har ställts till respondenterna: 

1. På de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal. 

2. Omständigheterna i mitt liv är utmärkta. 

3. Jag är tillfreds med mitt liv.   

4. Hitintills har jag uppnått de viktigaste sakerna jag vill ha i mitt liv. 

5. Om jag kunde leva om mitt liv hade jag knappt ändrat något. 

Respondenten besvarar dessa frågor utifrån en sjugradig likertskala där 1= Jag håller inte alls 

med och 7= Jag håller fullständigt med. 

4.3.3 Kontrollvariabel 

Studiens kontrollvariabler är kön, ålder, erfarenhet, antal uppdrag och byråtillhörighet. 

Enkäten består av tre delar och den första delen bestod utav frågor gällande grundläggande 

information om respondenten. Informationen erhålls genom att fråga efter respondentens kön, 
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ålder, erfarenhet och antal uppdrag. Byråtillhörigheten erhölls genom respondenternas e-

postadresser, och därför krävdes ingen specifik fråga för detta. 

 

Information om kön hos respondenten framgår genom frågan ”Jag är: Man/Kvinna” och 

används som en dummy-variabel. Kön har kodats på samma sätt som i undersökningar på 

svenska revisorer utförda av t.ex. Svanberg och Öhman (2013) och Månsson et als (2013). 

Könet hos revisorn har visat sig ha en inverkan RK t.ex. att kvinnliga revisorer tendera att 

utföra komplexa analytiska situationer mer effektivt än manliga revisorer (O’Donnell & 

Johnson, 2001), att kvinnliga revisorer påverkas mindre av okontrollerade förklaringar från 

klienten än manliga revisorer (Gold et al, 2009), kvinnor har även visat sig se på olika 

affärshandlingar mer kritiskt (Nguyen et al, 2008) och detta kan innebära att RK påverkas av 

om revisorn är man eller kvinna. Utöver detta fann Beyer (1990) i sin studie att män tenderar 

till att ge korrekta eller överskattade självutvärderingar, medan kvinnor tenderar till att ge 

korrekta eller underskattade självutvärderingar d.v.s. att det kan vara en skillnad i hur män 

och kvinnor utvärderar sig själva. Vilket gör det betydelsefullt att kontrollera för kön, 

eftersom vi har operationaliserat RK med frågor angående revisorns självutvärderade 

effektivitet. 

 

Respondentens ålder framgick genom frågan ”Jag är född (årtal)”. Kodning av respondenten 

ålder gjordes genom att räkna ut hur gammal respondenten är utifrån det nuvarande året och 

subtraherade med det självrapporterade födelseåret i enlighet med Collin et als (2007) 

undersökning som valde detta sättet för att erhålla information om respondentens ålder.  Det 

är betydande att kontrollera för ålder, eftersom Waldman och Avolio (1986) skriver att det är 

utbrett att tro att prestationen på arbetsplatsen minskar med åldern, men de kommer fram till 

att arbetsprestationen ökar med ålder i sin studie. Avolio et al (1990) fann visst stöd för att 

ålder kan förutspå arbetsprestationen inom komplexa yrken. Detta kan innebära att en revisor 

som är äldre eventuellt arbetar effektivt p.g.a. att revision kan anses vara ett komplext yrke 

och därför behöver vi kontrollera för ålder. 

 

Byråtillhörigheten framgick av den data som finns tillgänglig i FARs medlemsregister och det 

krävdes således ingen egen fråga för att erhålla denna information vid utformningen av 

enkäten. Byråtillhörighet har inkluderats som en kontrollvariabel, eftersom tidigare studier 

har påvisat att revisorer från större byråer utför revisioner med högre kvalité som i t.ex. 

Eshleman och Guo (2014), Francis och Yu (2009) samt DeAngelo (1981). Storleken på byrån 
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har en inverkan på RK, eftersom att storleken medför att byrån inte är beroende av intäkterna 

som en enskild klient tillför byrån och att byrån har ett större rykte att leva upp till som kan 

bli skadat vid felaktiga revisioner (DeAngelo, 1981). Det finns även forskning som stödjer ett 

motsatt resonemang där Broberg et al (2014) skriver att mindre revisionsbyråer (inte Big 4) 

konkurrerar med större byråer genom att framhäva professionella värderingar, således 

kommer mindre byråers professionella värderingar vara mer framträdande och bör innebära 

mindre byråer utför revisioner av en högre kvalité. Således vill vi kontrollera för effekten av 

byråtillhörighet och har valt att koda Deloitte, KPMG, EY, PWC, Grant Thornton, BDO, 

Mazars SET och övriga revisionsbyråer var för sig och sedan kategorisera de i två dummy-

variabler. ”Big 4 eller inte” på samma sätt som i t.ex. Svanberg och Öhman (2013) och ”Big 7 

eller inte” så som i Broberg et als (2013) studie. 

 

Revisorns erfarenhet framgick genom frågan ”Hur länge har du varit auktoriserad/godkänd 

revisor?(Antal år)” och mättes på en kontinuerlig skala i enlighet med Broberg et als (2013) 

undersökning. Denna variabel har visat sig ha en påverkan på RK i form av revisorns förmåga 

att upptäcka av felaktigheter i klienternas oreviderade finansiella information (Francis, 2011; 

Knechel et al, 2013) samt att erfarenheten påverkar urvalet av information som erhålls från 

klienten (Davis, 1996) d.v.s. att en mer erfaren revisor utför revisioner av en högre kvalité 

(Cahan & Sun, 2014). Salterio (1994) argumenterar för att erfarenhet i form av att revisorn 

har lärt sig utföra specifika arbetsuppgifter leder till en ökad effektivitet. Detta gör det 

väsentligt att kontrollera för erfarenhet, eftersom det kan påverka vårt resultat i form av att en 

revisor som har varit auktoriserad/godkänd under en längre tidsperiod bör ha mer erfarenhet 

och kunskap inom revision och därför vara effektivare inom revisionsprocessen.  

 

Revisorn antal uppdrag framgick genom två frågor. Detta för att säkerställa att antalet 

uppdrag inte har någon påverkan på RK, eftersom uppdragens karaktär kan variera. Första 

frågan lyder ”Ungefär hur många revisionsuppdrag har du varit involverad i (inkl. som 

påskrivande revisor) under de senaste sex månaderna? (antal)” och andra frågan lyder ” 

Ungefär hur många revisionsuppdrag har du varit påskrivande revisor för under de senaste sex 

månaderna? (antal)”. Tidsintervallet på sex månader har använts, eftersom ett 

sexmånadersintervall används i beroende variabeln. Anledningen till varför det är väsentligt 

att kontrollera för antal uppdrag är att Lindberg och Maletta (2003) fann att antalet klienter 

påverkar kan hur mycket information som revisorn måste ta i beaktning vid bedömningar. Vid 
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en stor kvantitet av information från flera olika klienter finns det risk för att revisorn glömmer 

bort någon information och således blir bedömningen bristfälligt vilket kan påverka 

revisionsprocessens effektivitet (Lindberg & Maletta, 2003).   

 

4.4 Urval och bortfall 
Studiens enkäter har skickats till samtliga auktoriserade och godkända revisorer i Sverige och 

deras mailadresser har vi hämtat från FARs register vilket innebär att vi genomför en 

totalundersökning och har därför inget urval bland auktoriserade eller godkända revisorer. I 

registret från FAR står det även vilken arbetsgivare den auktoriserade eller godkända revisorn 

har. Vi valde att exkludera revisorer som inte är godkända eller auktoriserade, eftersom dessa 

inte får vara påskrivande revisorer och därmed ha ansvar för revisionens kvalité. Enkäten 

skickades ut till 3157 mailadresser där 334 mailadresser fick raderas, eftersom de antingen 

hade en ”soft bounce”, ”hard bounce” eller avregistrerats från enkätundersökningar som 

skickas ut från webbenkäter.com. Soft bounce innebär att mailadressen inte kan ta emot 

enkäten p.g.a tillfälliga anledningar som exempelvis en full inbox. Hard bounce innebär att 

mailadressen inte kan ta emot enkäten vilket kan bero på att mailadressen är avregistrerad. 

Anledningen till att antalet mailadresser (3157) skiljer sig mot antalet revisor (3114) som vi 

använder för att observera könsfördelningen och byråfördelning är p.g.a. att mängden 

information i databasen hos FAR skiljer sig mellan revisorer. Detta innebär att det fanns mer 

information om mailadresser än informationen gällande byrå vilket medför att det föreligger 

en skillnad. Vid utskick av enkäten framgick inte alla revisorers byråtillhörighet, vilket 

medförde att 43 revisorer inte inkluderas i denna bortfallsanalys av könsfördelning, 

byråtillhörighet och ålder. Vi anser dock att inte detta kommer påverka studiens resultat.  

Vi kan i tabell 1 observera att antalet respondenter med fullständiga svar i enkäten uppgick till 

186, vilket innebär en svarsfrekvens på 5,98% av totala populationen på 3114 revisorer. Av 

dessa 186 revisorer var 57 kvinnor (30,65%) och 129 män (69,35%). I den totala populationen 

är andelen kvinnor 31,89% och andelen män 68,11%. Fördelningen mellan kvinnor och män 

bland våra respondenter är i stora drag i enlighet med den totala populationen där vi kan 

observera att män är överrepresenterade i antalet auktoriserade och godkända revisorer. 

Könsfördelningen bland respondenterna i vår enkätundersökning är också snarlika med den 

statistiska fördelningen som erhölls i studien av Broberg et al (2013) där de erhöll en 

fördelning på 33% kvinnor och 67% män. Vår fördelningen mellan män och kvinnor är 

snarlik den totala populationen och andra studier som har genomfört enkätundersökning på 
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auktoriserade och godkända revisorer, vi anser därför att det är möjligt att generalisera 

resultatet från variabeln kön. 

 

Kön Antal respondenter Procent respondenter Antal totalt Procent totalt 

Kvinna 57 30,65% 993 31,89% 

Man 129 69,35% 2121 68,11% 

Totalt 186 100% 3114 100% 

Tabell 1, bortfallsanalys 

I tabell 2 presenteras respondenternas Min, Max och Medelvärde samt den totala 

populationens Min, Max och Medelvärde. Vi kan observera att Min ålder för respondenterna 

(28 år) är samma som i den totala populationen. Max åldern bland respondenterna uppgår till 

71 år, vilket är lägre än max åldern i den totala populationen som uppgår till 83 år. 

Medelvärdet för respondenternas ålder uppgår till 49,5 år, vilket är en marginell skillnad mot 

den totala populationens medelvärde för ålder som uppgår till 49,8 år. Detta medelvärde är 

något högre än det medelvärde som rapporterades i Broberg et al (2013) som uppgick till 46,8 

år. Dock anser vi att det är en marginell skillnad och vår studies respondenters medelvärde är 

nästan identiskt med totala populationens medelvärde och därför anser vi att det är möjligt att 

generalisera resultatet från variabeln ålder.  

 

Ålder Min Max Medelvärde 

Respondenter 28 år 71 år 49,5 år 

Populationen 28 år 83 år 49,8 år 

Tabell 2, bortfallsanalys 

I tabell 3 kan vi observera svarsfrekvensen utifrån byråtillhörigheten. 49.5% av samtliga 

respondenter arbetar på en mindre byrå och skiljer sig mot den totala populationen där 

42,55% av samtliga revisorer arbetar på en mindre byrå. 40,10% av samtliga respondenter 

arbetar på en Big 4 byrå, vilket är en marginell skillnad mot den totala populationen där 

44,15% arbetar på en Big 4 byrå. Vi har en lägre andel respondenter från byråerna PWC, 

Deloitte och Grant Thornton i jämförelse med den totala populationen där vi kan observera att 

Deloitte utmärker sig i form av 0% respondenter till skillnad mot 3,92% av den totala 

populationen. Den marginella skillnaden mellan andelen Big 4 bland våra respondenter och 

den totala populationen kan förklaras genom ett obefintligt deltagande från Deloitte. Vi har en 
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överpresentation i form av andelen respondenter från byråerna KPMG, EY och Mazars i 

jämförelse med den totala populationen.  

 

Revisionsbyrå Antal respondenter Procent respondenter Antal totalt Procent totalt 
PWC 23 12,40% 556 17,85% 
KPMG 28 15,10% 323 10,37% 
Deloitte 0 0 122 3,92% 
EY 24 12,90% 374 12,01% 
Grant Thornton 5 2,70% 229 7,35% 
Mazars  7 3,80% 77 2,47% 
BDO 7 3,80% 108 3,47% 
Annan 92 49,50% 1325 42,55% 
 

186 100% 3114 100% 
Tabell 3, bortfallsanalys 

 

4.5 Etiska beaktanden 

Vi förhöll oss till Bryman och Bells (2005) etiska förhållningssätt vid forskning. Bryman och 

Bell (2005) nämner fem olika etiska principer som vi har använt i denna studie: 

 Informationskravet: Detta innebär att författaren till studien måste informera 

personerna som berörs av studien vad syftet med undersökningen är. I samband med 

respondentintervjuerna förklarade vi vad studiens syfte är och vad deras svar ska 

användas till. Vi genomförde en enkätstudie där vi i samband med utskicket till 

samtliga mail i populationen skickade med ett introduktionsbrev som beskrev studiens 

syfte. 

 Samtyckeskravet: Detta innebär att personerna som berörs av studien deltar frivilligt 

och kan frångå undersökningen när personen vill. Under förstudiens intervjuer 

nämnde vi i samband med studiens syfte att deltagandet är frivilligt och att 

intervjupersonen inte behöver besvara alla frågor om personen finner frågan/frågorna 

som olämpliga. I introduktionsbrevet till enkätundersökningen bifogades en länk till 

enkäten vilket medför att ett deltagande i enkäten har skett med fri vilja. Enkäten är 

utformad på så sätt att respondenten kan avsluta enkäten när personen vill och inga 

frågor i vår enkät är obligatoriska. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: De uppgifter som framkommer genom vid 

förstudiens intervjuer eller enkäterna ska behandlas med försiktighet för att 

informationen inte ska bli tillgänglig för annat ändamål och äventyra anonymiteten 

hos våra deltagare. I samband med förstudiens intervjuer förklarade vi för 

respondenten att all information som framgår genom intervjun kommer vara anonym. 
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I introduktionsbrevet till enkäterna skrev vi att respondentens svar behandlas 

konfidentiell. 

 Nyttjandekravet: Uppgifterna som framkommer från intervjuerna eller enkäterna ska 

endast användas för att besvara studiens syfte och inte till andra ändamål. I samband 

med intervjuerna nämnde vi att deras svar endast kommer användas till vår studies 

ändamål som är att undersöka om revisorernas välmående har en effekt på RK.  

 Falska förespeglingar: Vi var tydliga i förstudiens intervjuer och i 

enkätundersökningen med att redogöra vad svaren ska användas till d.v.s. uppfylla 

studiens syfte. Frågorna i enkäten har ingen ledande information och intervjuguiden 

till respondentintervjuerna var öppna i sin karaktär för att inte guida intervjupersonen 

till specifika svar. 

 

4.6 Metodkritik 

Begreppen validitet samt reliabilitet är viktiga begrepp att beakta i en kvantitativ 

undersökning för att säkerställa att vår studie har genomförts på ett pålitligt och korrekt sätt. I 

detta avsnitt diskuterar vi hur vår studie uppfyller kravet för validitet och reliabilitet. 

 

4.7.1 Validitet 

Validitet berör frågan ifall indikatorer som har skapats för att besvara syftet verkligen mäter 

detta samband, även kallat mätningsvaliditet (Bryman & Bell, 2005), d.v.s. i vilken 

utsträckning de valda måtten verkligen mäter det som ska mätas. I denna studie har vi två 

koncept, välmående och RK. Måtten vi använt för att studera revisorers välmående är 

tillfredställelse med jobbet samt tillfredställelse med livet, vilket är i enlighet med Danna och 

Griffins (1999) argument för att studera välmående bland anställda.  

 

Satisfaction with life scale har genomgått en granskning av Pavot och Diener (1993) för att 

studera måttets validitet. Fördelar med måttet är att frågorna utgör en enhetlig faktor, reagerar 

på händelser i livet, det finns likheter mellan vad individen rapporterar i enkäten och 

intervjuer samt informanter samtidigt som en framträdande nackdel med måttet är att 

respondenter kan medvetet svara oärligt (Pavot & Diener, 1993).  Job satisfaction index har 

använts i studier av t.ex. Tsui et al (1992) och Cohen (1997) där måttet påvisar en hög 

validitet, eftersom frågorna utgör en enhetlig faktor.  
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Att studera välmående genom dessa två mått kan ha bristande validitet, eftersom vi endast 

beaktar två aspekter inom subjektivt välmående. Inom subjektivt välmående finns det även 

affektiva delar enligt Diener et al (1999), dessutom finns det andra koncept för välmående 

som t.ex. psykologiskt välmående (Ryff, 1989). Innebörden av detta är att andra aspekter kan 

ha en påverkan på revisorers välmående vi inte beaktar. Det kan även förekomma 

validitetsproblem med sättet vi mäter RK på, eftersom måttet är obeprövat. Vi förbättrar 

validiteten för RK genom att argumentera litterärt och säkerställer metodologin genom 

förstudien.  

 

4.7.2 Reliabilitet 

Det är viktigt att vi kritiskt och noggrant bearbetar det insamlade materialet från enkäterna för 

att uppnå en hög grad av reliabilitet. En hög reliabilitet innebär att om en annan studie 

undersöker samma företeelse ska resultatet vara den samma eller i närheten (Holme & 

Solvang, 1997). Bryman och Bell (2005) nämner reliabilitet som den utsträckning vilket ett 

mått på ett samband är pålitligt eller stabilt. Studier som har använt satisfaction with life scale 

har uppvisat ett alphavärde som t.ex. uppgår till 0,87 i Diener et al (1985) och 0,85 i Pavot et 

al (1991). Detta medför att vi kommer få en hög reliabilitet av revisorernas tillfredsställelse 

med livet.  

 

Job satisfaction index har uppvisat ett alphavärde som t.ex. uppgår till 0,73 i Tsui et al (1992) 

och 0,78 i Cohen (1997). Därmed kommer vi kunna säkerställa en hög reliabilitet gällande 

revisorers tillfredsställelse med arbetet. Däremot är tillfredsställelse med livet och 

tillfredsställelse med arbetet något som skiljer sig mellan människor. Tillfredställelsen med 

livet och arbetet bland revisorer i Sverige kan skifta över tid vilket innebär att framtida studier 

som mäter svenska revisorers tillfredsställelse med livet och arbete kan få ett annat resultat än 

vad denna studie redovisar. En förändring i arbetssätt och arbetskontext kan påverka revisorns 

självutvärderade effektivitet i revisionsprocessens arbetsmoment i framtiden.  Dock anser vi, 

med stöd av litteraturgranskningen, att oavsett resultat gällande graderna av tillfredsställelse 

med livet och arbetet samt effektivitet i revisionsprocessen, kommer det existera ett positivt 

samband mellan välmående och RK.   
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5. Empiriskt resultat 

I det femte kapitlet kommer vi att presentera resultaten av de empiriska testerna som har 

använts i studien. Först kommer vi presentera beskrivande data och efterföljs sedan av 

korrelations- samt regressionsanalyser. Sedan kommer vi presentera ett jämförande mellan 

analys som grundar sig på en normalfördelad data kontra en icke normalfördelad data. 

Avslutningsvis diskuterar vi det empiriska resultatet utifrån studiens litteratur. 

5.1 Beskrivande data 

I detta underkapitel kommer statistik från den empiriska undersökningen att presenteras och 

analyseras. Den data som den empiriska analysen grundas på är fullständiga svar som vi 

erhållit från enkätundersökningen, vilket innebär att N värdet för samtliga tester kommer 

uppgå till 186 stycken.  Presentationen av resultaten kommer genomföras utifrån 

maximumvärde, minimumvärden, standardavvikelse och medelvärde. Utifrån dessa mått kan 

vi få en överblick hur respondenterna har svarat på enkäten. Vi har valt att redovisa den 

beskrivande data genom att först presentera resultatet för dem oberoende variablerna, sedan 

den beroende variabeln och till sist resultatet från kontrollvariablerna.  

 

5.1.1 Tillfredsställelse med arbetet 

Tabell 1 presenterar hur revisorerna uppfattar tillfredsställelse med sitt arbete. De flesta 

påståenden hade en spridning mellan 1-7 på likertskalan, förutom relationen till kollegor och 

kamrater samt karriärmöjligheterna som hade svar från 2-7 på likertskalan. Medelvärdet på 

påståenden gällande arbetes karaktär, relationen till kollegor och kamrater samt 

karriärmöjligheter var något högre än medelvärdet på övriga påståenden där relationen till 

kollegor och kamrater hade högst medelvärde på 5,96 och med den lägsta standardavvikelsen 

på 0,93. Tillfredsställelsen med lönen hade lägst medelvärde på 5,27 och högst 

standardavvikelse på 1,45. Vi kan konstatera utifrån ovanstående resultat att relationen med 

kollegor och kamrater är den största bidragande faktorn till tillfredsställelse med arbetet och 

lönen som den faktor som bidrar med minst tillfredsställelse med arbetet. Skillnaden mellan 

medelvärdena är dock marginella, vilket innebär att det finns faktorer som bidrar något mer 

till tillfredsställelsen med arbetet än andra. 
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Sista raden i tabellen är en sammanställning av alla svar vilket innebär ett resultat över 

revisorns totala tillfredsställelse med arbetet. Medelvärdet är 33,48 av totala 42 med en 

standardavvikelse på 5,42.  

 

Tillfredsställelse med jobbet N Min Max Medelvärde Std. 

Arbetets karaktär 186 1 7 5,6452 1,14037 

Personerna/personen som granskar 

ditt arbete 

186 1 7 5,3871 1,19034 

Relationen till kollegor och kamrater 

på arbetet 

186 2 7 5,9624 ,93212 

Lönen 186 1 7 5,2688 1,45297 

Karriärmöjligheterna 186 2 7 5,6828 1,28249 

Allt i beaktning, nuvarande 

arbetssituation 

186 1 7 5,5376 1,20861 

Summan av alla svar 186 8 42 33,4839 5,41592 

Tabell 1 

 

5.1.2 Tillfredsställelse med livet 

Utifrån tabell 2 kan vi utläsa revisorernas tillfredsställelse med livet. En spridning mellan 2-7 

på likertskalan förekommer gällande frågan om revisorer har uppnått det viktigaste i livet och 

spridning var mellan 1-7 för de övriga frågorna. Om respondenterna är tillfreds med livet 

hade högst medelvärde på 5,41 och ”om jag kunde leva om mitt liv…” hade lägst medelvärde 

på 4,72 samt högst standardavvikelse på 1,64. Detta innebär att revisorerna är tillfreds med 

livet i detta nu, vilket bidrar högst till den totala tillfredsställelsen med livet, men samtidigt 

håller inte revisorerna med om att de knappt vill ändra någon om de fått möjligheten att leva 

om sitt liv, vilket för att detta bidrar minst till tillfredställelsen med livet. Summan av alla svar 

visar ett medelvärde på 25,63 och en standardavvikelse på 5,84.  

Tabell 2 

 

Tillfredsställelse med livet N Min Max Medelvärde Std. 

Livet nära ideal 186 1,00 7,00 5,0000 1,25203 

Omständigheterna 186 1,00 7,00 5,1290 1,34948 

Tillfreds med livet 186 1,00 7,00 5,4140 1,26731 

Uppnått det viktigaste i livet 186 2,00 7,00 5,3710 1,20226 

Om jag kunde leva om mitt liv hade jag 
knappt ändrat något 

186 1,00 7,00 4,7204 1,63651 

Summan av alla svar 186 6,00 35,00 25,6344 5,84444 
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5.1.3 Effektivitet i revisionsprocessen 

Utifrån resultatet i tabell 3 kan vi observera revisorernas effektivitet i de olika 

arbetsmomenten i revisionsprocessen. spridningen på svaren är mellan 2 och 10 vilket innebär 

att ingen respondent utvärderar sig själv som väldigt ineffektiv i någon utav arbetsmomenten. 

Riskbedömningen var den faktor som bidrog mest till effektiviteten i revisionsprocessen med 

ett medelvärde på 8,05 och en standardavvikelse på 1,43, även väsentlighetsbedömningen en 

faktor som hade ett högt medelvärde på 8,0 och en standardavvikelse på 1,42. Revisorernas 

självutvärderade effektivitet vid tidsplaneringen var den faktor som bidrog lägst till den totala 

effektiviteten med ett medelvärde på 7,24 och en standardavvikelse på 1,61. Detta innebär att 

revisorerna utvärderar sig som mest effektiva vid bedömning av risk och väsentligheten i 

revisionen, men relativt mindre effektiva vid tidsplaneringen av revisionen. 

Den totala sammanställningen av samtliga svar visar ett medelvärde på 45,95 och en 

standardavvikelse på 7,76. Detta innebär att revisorer generellt utvärderar sig som effektiva i 

revisionsprocessen. Medelvärdet mellan de olika frågorna i stor utsträckning snarlika, vilket 

bidrar till att revisorerna utvärderar sig i stora drag som lika effektiv i de olika 

arbetsmomenten i revisionsprocessen.  

 

Effektivitet i revisionsprocessen N Min Max Medelvärde Std. 

Förberedelse och planering 186 3,00 10,00 7,3280 1,68779 

Väsentlighetsbedömning 186 2,00 10,00 7,9946 1,41993 

Riskbedömning 186 2,00 10,00 8,0484 1,43049 

Tidsplanering 186 2,00 10,00 7,2419 1,61096 

Arbetet totalt sett 186 3,00 10,00 7,6882 1,49217 

Utvärdering  186 2,00 10,00 7,6505 1,62129 

Summan av alla svar 186 18,00 60,00 45,9516 7,75662 

Tabell 3 

 

5.1.4 Kontrollvariabler 

Resultat i tabell 4 bidrar med generell information gällande de revisorer som har deltagit i 

studiens enkät. Medelvärdet för ålder bland respondenterna är 50 år och antalet män är 129st 

och kvinnor är 57st, vilket är 69% respektive 31% av samtliga respondenter. Antal år som 

auktoriserad/godkänd har ett brett spann från 0 till 40 år och med ett medelvärde på 17 år. 

Antal revisionsuppdrag som respondenten är involverad i har ett medelvärde på 70 och antal 

uppdrag där respondenten är påskrivande revisor uppgår till 59. Standardavvikelsen för antal 

revisionsuppdrag som respondenten är involverad uppgår till 51 och antal uppdrag där 
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respondenten är påskrivande revisor har en standardavvikelse på 54. Detta innebär att det 

finns framträdande skillnader gällande hur många uppdrag revisorer är involverade i 

respektive påskrivande för. 

 

Ungefär 50% av samtliga svar kommer från någon av Big 7 byråerna (EY, KPMG, Deloitte, 

PWC, Grant Thornton, Mazars, BDO) och ungefär 40 % av samtliga svar kommer från någon 

utav Big 4 byråerna (EY, KPMG, Deloitte och PWC). Ingen revisor från Deloitte deltagit i 

enkätundersökningen vilket medför att medelvärdet för Big 7 respektive Big 4 hade varit 

högre om revisorer från Deloitte hade deltagit. Detta innebär att fortsättningsvis i studien 

kommer Big 4 endast inkludera de tre största byråerna (EY, KPMG och PWC) och att Big 7 

endast kommer inkludera de sex största byråerna (EY, KPMG, PWC, Grant Thornton, Mazars 

och BDO).  

 

I två andra studier som har genomfört enkätundersökningar på revisorer i Sverige kan vi 

observera att svarsfördelningen beroende på kön har uppgått till 67% män och 33% kvinnor 

(Broberg et al, 2013) respektive 73% män samt 25% kvinnor (Broberg et al, 2014). I denna 

studie uppgår fördelningen till 69% män och 31% kvinnor, vilket innebär att vår studies 

fördelning mellan män och kvinnor är lik Broberg et als (2013) och Broberg et als (2014) 

studier. Gällande ålder hade studien av Broberg et al (2013) ett medelvärde på 47 år och i 

studien av Broberg et al (2014) fick de ett medelvärde på 48 år, vilket är i närheten av 

medelvärdet på 50 år bland denna studies respondenter. I studien skriven av Broberg et al 

(2013) arbetade 37% av samtliga respondenter på en annan byrå än Big 7 och i Broberg et al 

(2014) arbetade ungefär 40% av samtliga respondenter på en annan byrå än Big 7. I denna 

studie är ungefär 50% av våra respondenter anställda på en annan byrå en Big 7 byrå, vilket är 

högre än tidigare enkätundersökningar på revisorer i Sverige. Detta kan dock bero på att vi 

inte har fått några svar från Deloitte, vilket medför att medelvärdet för antalet revisorer som 

arbetar på en annan byrå än de sju största ökar.  

 

 

 

 

 

 



 

59  (105) 

 

Kontrollvariabler N Min Max Medelvärde Std. 

Ålder 186 28,00 71,00 49,5000 10,96197 

Kön 186 0,00 1,00 ,3065 ,46226 

Antal års som auktoriserad/godkänd 186 0,00 40,00 16,5000 10,16845 

Big 7 186 0,00 1,00 ,5054 ,50132 

Big 4 186 0,00 1,00 ,4032 ,49187 

Antal uppdrag 186 3,00 300,00 69,6452 51,11865 

Antal påskrivande uppdrag 186 0,00 275,00 58,7688 54,36170 

Tabell 4 

 

5.2 Faktoranalys 

Genom att utföra faktoranalyser kan vi observera hur olika påståenden och frågor är relaterade 

till subjektivt välmående och RK samt möjliggör faktoranalysen att vi kan observera hur 

respondenten har tolkat de olika påståenden och frågor i enkäten som sedan används till 

korrelations- och regressionsanalyser. I slutet av detta underkapitel kommer t-test att 

genomföras där en jämförelse mellan män och kvinnor, Big 4 och övriga byråer samt Big 7 

och övriga byråer kommer att observeras. 

 

5.2.1 Faktoranalys subjektivt välmående 

Den första faktoranalysen inkluderar den oberoende variabeln välmående med 11 påståenden 

som tillhör tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen med livet. För att undersöka 

om den data vi använder är lämplig för en faktoranalys bör KMO-värdet överstiga 0,6 samt 

Barlett’ test visa på en signifikansnivå på 0,05 eller lägre (Pallant, 2013). I genomförandet av 

faktoranalysen kunde vi konstatera att vår data är lämplig för faktoranalys, eftersom KMO-

värdet uppgick till 0,88, vilket överstiger 0,6, och att vi har en signifikansnivå på 0,00, vilket 

är lägre än 0,05. Detta innebär att en faktoranalys är möjlig att genomföra på dessa data.  

Utifrån faktoranalysen fick vi två komponenter med ett egenvärde över 1. Dessa två 

komponenter utgör revisorns subjektiva välmående d.v.s. tillfredsställelsen med arbetet och 

tillfredsställelsen med livet, eftersom de 11 påståenden som faktoranalysen genomförs på är 

påståenden som berör tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen med livet. Vi 

undersökte reliabiliteten och samvariansen mellan de olika påståendena i varje komponent 

genom Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha mäter reliabiliteten bland de påståenden som 

inkluderas i komponenterna och visar därför hur väl de samvarierar genom att visa ett värde 

mellan 0 till 1 där ett resultat över 0,7 är önskvärt för att anses som acceptabelt (Pallant, 2013) 

Den första komponenten, tillfredsställelse med jobbet, hade ett alphavärde på 0,84, vilket är 
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över den acceptabla nivån på 0,7 och indikerar på att denna komponent har en hög reliabilitet. 

Den andra komponenten, tillfredsställelse med livet, hade ett alpha-värde på 0,916, vilket är 

över den godtagbara nivån på 0,7 och vi kan därför konstatera att båda komponenterna har en 

hög reliabilitet och samvarians mellan de underliggande variablerna. 

 

Samtliga komponenter hade ett egenvärde över 1. I tabell 5 kan vi observera att båda 

komponenterna förklarar 66,3% av den totala variansen fördelat på komponent 1 som 

förklarar 52,4% och komponent 2 som förklarar 13,9%. 

 

Dessa två komponenter har sedan klassificerats i en roterad komponentmatris som 

sammanställer de olika variablernas laddning till varje komponent. Vi kan observera är en 

skillnad mellan påståenden som berör tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen 

med livet, vilket innebär att de mäter olika saker. Påståenden som berör tillfredsställelsen med 

livet har samtliga en stark laddning till den första komponenten och en positivt svag laddning 

till tillfredsställelse med jobbet. Påståenden som berör tillfredsställelsen med arbetet har en 

stark laddning till den andra komponenten och en positivt svag laddning till tillfredsställelsen 

med livet.  

 

  Påståenden Tillfredsställelse 

med livet 

Tillfredsställelse 

med arbetet 
1 Omständigheterna i mitt liv är utmärkta. ,892 ,224 

2 Jag är tillfreds med mitt liv.   ,879 ,190 

3 På de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal ,853 ,270 

4 Hitintills har jag uppnått de viktigaste sakerna jag vill ha i 

mitt liv. 
,778 ,295 

5 Om jag kunde leva om mitt liv hade jag knappt ändrat 

något. 
,763 ,273 

6 Om du tar allt i beaktning, hur tillfredsställd är du med din 

nuvarande arbetssituation? 

,366 ,801 

7 Hur tillfredsställd är du med karriärmöjligheterna som finns 

inom din organisation? 

,070 ,781 

8 Hur tillfredsställd är du med den lön du får för ditt arbete? ,122 ,750 

9 Hur tillfredsställd är du med ditt arbetes karaktär? ,401 ,688 

10 Hur tillfredsställd är du med relationen till dina kollegor och 

kamrater på arbetsplatsen? 

,306 ,622 

11 Hur tillfredsställd är du med personen/personerna som 

granskar ditt arbete? 

,260 ,580 

 Procent av variansen 

(Ackumulerad procent) 

52,37% 

(52,37%) 

13,91% 

(66,28%) 

 Cronbach Alpha 0,916 0,840 
Tabell 5 
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5.2.2 Faktoranalys RK 

Den andra faktoranalysen inkluderar frågor som berör studiens beroendevariabel, RK. Först 

genomfördes ett KMO och Bartlett’s test för att undersöka om dessa variabler är lämpliga för 

fortsatt faktoranalys. Vi kunde konstatera utifrån testet att KMO-värdet överstiger den 

lämpliga nivån på 0,6, eftersom värdet för dessa variabler är 0,874, samt att Bartlett’s testet 

visar en signifikansnivå på 0,00, vilket är inom acceptansnivån på 0,05. Vi kan utifrån KMO-

värdet och Bartletts test utläsa att en faktoranalys är möjlig. 

 

Komponent i denna faktoranalys innehöll 6 variabler som utgör RK och hade ett alphavärde 

på 0,914, vilket överstiger den godtagbara nivån på 0,7. Detta innebär att variablerna i denna 

komponent har ett högt samband mellan varandra och mäter samma sak. I tabell 6 kan vi 

observera att den totala variansen i komponenten kan förklaras till 70,50%.  

Samtliga påståenden har en stark laddning (över 0,4) till RK, vilket indikerar på en hög 

reliabilitet. I tabell 6 har vi sammanställt samtliga påståenden i rangordning efter dess styrka i 

laddning till RK.  

 

  Påståenden Revisionskvalité 

1 Arbetet i revisionsprocessen totalt sett ,883 

2 Väsentlighetsbedömningen i revisionen ,875 

3 Bedömningar av risker i revisionen ,851 

4 Utvärdering av resultatet av ditt arbete i revisionen. ,846 

5 Förberedelse och planering av revisionen  ,796 

6 Tidsplanering i revisionen ,781 

 Procent av variansen 
(Ackumulerad procent) 

70,50% 

(70,50%) 

 Cronbach alpha 0,914 

Tabell 6 

 

5.2.3 Jämförande mellan gruppers faktorvärde 

I tabell 7 har vi genomfört t-test mellan kvinnor och män för variablerna RK, tillfredsställelse 

med jobbet samt tillfredsställelse med livet. Vi har även genomfört t-test för att jämföra Big 4 

och andra byråer samt Big 7 och andra byråers resultat för samma variabler d.v.s. RK, 

tillfredsställelse med jobbet samt tillfredsställelse med livet.  Detta har vi gjort för att kunna 

observera om det existerar någon skillnad mellan resultaten för män och kvinnor och mellan 

resultaten för Big 4 och övriga byråer samt mellan Big 7 och övriga byråer. Dessa samband 

kommer även redovisas i korrelations- och regressionsanalyser. 
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Vi kan observera utifrån tabell 7 att det inte existerar någon signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor gällande RK, tillfredsställelse med jobbet samt tillfredsställelse med livet. Big 4 

och övriga byråer hade ett signifikant värde med ett medelvärde på -0,162 för Big 4 och ett 

medelvärde på 0,109 för övriga byråer. Detta innebär att revisorer på Big 4 är mindre 

tillfredsställda med livet jämfört med revisorer som inte arbetar på en Big 4 byrå. Jämförandet 

mellan Big 4 och övriga byråer på variablerna effektivitet i revisionsprocessen samt 

tillfredsställelsen med jobbet har inte ett signifikant värde. Big 7 och annan byrå hade ett 

signifikant värde med ett medelvärde på -0,055 för Big 7 och ett medelvärde på 0,056 för 

övriga byråer. Detta innebär att revisorer på Big 7 är mindre tillfredsställda med livet jämfört 

med revisorer som inte arbetar på en Big 7 byrå. Tillfredsställelse med jobbet och RK var inte 

signifikanta. 

 

    Medelvärde Sig.   Medelvärde Sig.   Medelvärde Sig. 

Revisionskvalité Man 0,048 0,664 Big4 -0,050 0,578 Big7 -0,067 0,453 

Kvinna -0,021 Andra 0,034 Andra 0,068 

Tillfredsställelse 

med arbetet 

Man -0,680 0,163 Big4 -0,068 0,446 Big7 -0,140 0,356 

Kvinna 0,150 Andra 0,046 Andra 0,143 

Tillfredsställelse 

med livet 

Man 0,057 0,607 Big4 -0,162 0,073* Big7 -0,055 0,052* 

Kvinna -0,025 Andra 0,109 Andra 0,056 

Tabell 7 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.3 Korrelations- och regressionsanalys 

5.3.1 Korrelationanalys av samtliga variabler 

Innan vi utförde en korrelationsanalys av våra variabler genomfördes ett Shapiro-wilks test 

för att studera normalfördelningen i vår beroendevariabel. Anledningen till detta är att 

beroende på om vår data är normalfördelad eller inte avgör vilket korrelationstest som ska 

användas. Utifrån detta test kunde vi konstatera att vår beroendevariabel, både i form som 

faktorvärde och i form av samtliga variabler som inkluderas i faktorvärdet, inte var 

normalfördelade. Detta innebär att ett Spearman’s rho korrelationstest ska användas (Pallant, 

2013).  

 

I Appendix 5 kan vi observera korrelationen mellan samtliga variabler som är inkluderade i 

denna studie. I denna korrelationsmatris existerar det ett flertal signifikanta samband mellan 

variablerna. Vi har valt att analysera de variabler som påverkar vår beroende variabel samt 
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oberoende variabel. Det existerar ett signifikant samband mellan tillfredsställelsen med 

arbetet och RK samt mellan tillfredsställelse med livet och RK. Denna korrelation är positiv 

vilket innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet leder 

till en högre RK. Ingen kontrollvariabel hade ett signifikant samband till vår beroende 

variabel. PWC, KPMG, Mazars och Annan byrå har signifikanta samband till variabeln 

tillfredsställelsen med arbetet, där KPMG samt Mazars hade ett svagt negativt samband och 

PWC samt Annan byrå hade ett svagt positivt samband. Detta innebär att revisorer på PWC 

och Annan byrå har en högre tillfredsställelse med arbetet och revisorer på KPMG samt 

Mazars har en lägre tillfredsställelse med arbetet. Antal påskrivande uppdrag, Big 7, Big 4 

och Annan byrå har ett signifikant samband till variabeln tillfredsställelse med livet. Antal 

påskrivande uppdrag och Annan byrå hade ett positivt samband till tillfredsställelse med livet 

och Big 7 samt Big 4 hade ett negativt samband till tillfredsställelse med livet. Detta innebär 

att fler påskrivande uppdrag leder till en högre tillfredsställelse med livet och revisorer på 

Annan byrå har en högre tillfredsställelse med livet. Revisorer på Big 7 och Big 4 har en lägre 

tillfredsställelse med livet. 

 

5.3.2 Multipel regressionsanalys av modell 1 

För att undersöka om våra oberoende variabler har ett linjärt samband med vår 

beroendevariabel genomfördes en multipel regressionsanalys. Innan den multipla 

regressionsanalysen genomfördes undersökte vi om det förekom multikollinearitet bland 

variablerna, eftersom regressionen innehåller flera olika variabler. Multikollinearitet mellan 

variablerna innebär att en eller flera oberoendevariabler har en korrelation mellan varandra 

vilket i sin tur innebär att det inte går att särskilja effekten dessa variabler ger på den beroende 

variabeln (Pallant, 2013). I Appendix 6 går det att konstatera att det existerar 

multikollinearitet mellan kontrollvariablerna Ålder och erfarenhet, mellan antal uppdrag och 

antal påskrivande uppdrag samt mellan Big 4 och Big 7. Oavsett vilken av kontrollvariablerna 

med multikollinearitet som exkluderas i regressionen fann vi ingen märkbar förändring på 

oberoende variablerna och detta observerade vi genom olika tester med samtliga 

kontrollvariabler. Utifrån testerna valde vi Erfarenhet, Antal uppdrag och Big 7, eftersom de 

bidrar med högst förklaringsgrad till den multipla regressionsanalysen. Ålder, antal 

påskrivande uppdrag och Big 4 har exkluderas p.g.a. dess multikollinearitet med de valda 

variablerna.  
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I tabell 8 kan vi utläsa att modellen är signifikant och den justerade förklaringsgraden uppgår 

till 20,4 %, d.v.s. 20,4 % av den beroende variabeln kan förklaras med hjälp av de oberoende 

variablerna. I modellen kan vi utläsa att två variabler är signifikanta. Dessa är 

tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen med livet. Båda dessa variabler har ett 

positivt betavärde där tillfredsställelsen med arbetet har en marginellt högre betavärde än 

tillfredsställelsen med livet. Detta innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet leder till 

en högre RK samt att en högre tillfredsställelse med livet leder till en högre RK. 

 

Utifrån denna regression (tabell 8) kan vi konstatera att H1 och H2 inte förkastas, eftersom 

tillfredsställelse med arbete och tillfredsställelse med livet har ett positivt signifikant samband 

med RK, eftersom betavärdet är positivt. 

 

 Revisionskvalité 

  Std.B Std.Fel 

Tillfredsställelse 

med arbete 

,343**** ,066 

Tillfredsställelse 

med livet 

,336**** ,067 

Erfarenhet -,010 ,007 

Kön -,063 ,147 

Antal Uppdrag ,001 ,001 

Big 7 ,016 ,134 

      

Konstant ,124**** ,183 

F-värde 8,885**** 

Just. R2 ,204 

Högsta VIF 1,111 

Tabell 8, modell 1 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.3.3 Vidare analys av effektivitet i revisionsprocessen 

Komponenten RK består utav sex variabler och varje variabel är ett moment i 

revisionsprocessen. Vi har valt att genomföra ytterligare analyser genom att studera hur 

sambandet mellan våra oberoende variabler påverkar de olika momenten i revisionsprocessen. 

 

De olika momenten i revisionsprocessen är: 

Moment 1: förberedelse och planering av revisionen  

Moment 2: väsentlighetsbedömningen i revisionen 

Moment 3: bedömningar av risker i revisionen 
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Moment 4: tidsplanering i revisionen 

Moment 5: arbetet i revisionsprocessen totalt sett 

Moment 6: utvärdering av resultatet av ditt arbete i revisionen. 

 

5.3.4 Korrelationsanalys av moment i revisionsprocessen 

Nästkommande analys kommer integrera samtliga moment i revisionsprocessen och 

oberoende variablerna tillfredställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet och 

kontrollvariablerna erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7. Först kommer en 

korrelationsmatris redovisas för att belysa sambanden mellan variablerna. Sedan kommer 

resultatet för modellen att redovisas i form av en multipel regression per arbetsmoment d.v.s. 

totalt sex stycken regressioner där arbetsmomenten är den beroende variabeln. 

 

I Appendix 6 kan vi observera korrelationen mellan samtliga variabler. Vi kan observera att 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har en signifikant korrelation med 

samtliga moment i revisionsprocessen. Denna korrelation har ett positivt värde vilket innebär 

att revisorer med högre tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet 

självutvärderar sig som mer effektiva i dessa moment. Erfarenhet, kön och uppdrag har inga 

signifikanta korrelationer med varken momenten i revisionsprocessen, tillfredsställelse med 

arbetet eller tillfredsställelse med livet. Däremot har Big 7 en signifikant korrelation med 

förberedelse och planering i revisionen samt med arbetet totalt sett i revisionsprocessen. 

Dessa korrelationer är negativa vilket innebär att en revisor på Big 7 självutvärderar sig som 

mindre effektiv i förberedelse och planering av revisionen samt med arbetet totalt sett i 

revisionsprocessen. 

 

5.3.4 Multipel regressionsanalys av modell 2 

För att studera hur våra oberoende variabler påverkar arbetsmomenten i revisionsprocessen 

har vi valt att belysa samtliga variabler i RK. Detta innebär att arbetsmomenten kommer vara 

modellens (Tabell 9) beroende variabler, vilket innebär att tabell 9 kommer innehålla sex 

multipla regressionsanalyser där varje arbetsmoment testas enskilt mot våra oberoende 

variabler. Vi har valt att utföra denna modell genom att använda kontrollvariablerna 

erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7. Vi exkluderade kontrollvariablerna Ålder, Antal 

Påskrivande uppdrag och Big 4 eftersom det förkommer multikollinearitet mellan de valda 

kontrollvariablerna (Appendix 6). Vi genomförde även tester med de exkluderade variablerna 
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i modellen, men dessa tester kunde inte påvisa att genom förändring av kontrollvariablerna 

medförde en skillnad på resultatet i regressionsanalyserna. Samtliga regressioner (med 

kontrollvariablerna erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7) av momenten är signifikanta 

vilket innebär att vi kan fortsätta med att analysera regressionernas förklaringsgrad.  

 

Förberedelse och planering har en justerad förklaringsgrad på 18,2%, vilket innebär att de 

oberoende variablerna i regressionen kan förklara 18,2% av variationen i den 

beroendevariabeln förberedelse och planering av revisionen. I denna regression fick vi 

signifikanta värden på tillfredsställelse med jobbet, tillfredsställelse med livet samt erfarenhet. 

Betavärdet för tillfredsställelse med arbete samt tillfredsställelse med livet är positiva, vilket 

innebär att sambandet till den beroende variabeln är positiv. Detta innebär att en högre 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet leder till en högre effektivitet i 

förberedelsen och planeringen av revisionen. Utifrån tabell 9 kan vi observera att erfarenhet 

har ett negativt betavärde, vilket innebär att sambandet till den beroende variabeln är negativ. 

Detta innebär att en längre erfarenhet som auktoriserad revisor leder till lägre effektiv 

förberedelse och planering av revisionen.  

 

Regressionen för väsentlighetsbedömningen har en justerad förklaringsgrad på 10,1%, vilket 

innebär att de oberoende variablerna kan till 10,1% förklara sambandet i den beroende 

variabeln. Tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet samt Big 7 var de variabler 

som fick ett signifikant värde. Betavärdet för samtliga signifikanta variabler var positiva 

vilket innebär ett det existerar ett positivt samband till den beroende variabeln 

väsentlighetsbedömning i revisionen.  

 

Utifrån regressionen för riskbedömningen kan vi observera en justerad förklaringsgrad på 

11,7% vilket innebär att de oberoende variablerna kan förklara 11,7% av variansen i den 

beroende variabeln bedömningar av risker i revisionen. I denna analys finns det två 

signifikanta betavärden, tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet. Dessa 

betavärden är positiva, vilket innebär att det existerar ett positivt samband till den beroende 

variabeln väsentlighetsbedömning i revisionen. Detta innebär att högre tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet leder till en effektivare väsentlighetsbedömning.  

 

Regressionen för tidsplanering kunde påvisa en justerad förklaringsgrad på 16,7 %, detta 

innebär att de oberoende variablerna kan förklara 16,7 % av variansen i den beroende 
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variabeln tidsplanering i revisionen. De signifikanta variablerna är tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet och dessa variabler har positiva betavärden. Detta 

innebär att en ökning av tillfredsställelsen med jobbet eller livet samt antal uppdrag leder till 

en positiv ökning av effektiviteten i tidsplaneringen av revisionen. Dock är det positiva 

sambandet mellan antal uppdrag och den beroende variabel svag då betavärden endast uppgår 

till 0,004.  

 

I regressionen för arbetet totalt sett är den justerade förklaringsgraden 17,8%, vilket innebär 

att de oberoende variablerna kan förklara 17,8% av variansen i den beroende variabeln 

effektivitet i revisionsprocessen totalt sett. tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med 

livet samt erfarenhet hade signifikanta värden där tillfredställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet hade positiva betavärden. Detta innebär att en ökning av 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad 

effektivitet totalt sett i revisionsprocessen. Däremot har erfarenhet ett negativt betavärde som 

innebär att en längre erfarenhet leder till en lägre självutvärderad effektivitet totalt sett i 

revisionsprocessen. 

 

Regressionen för utvärdering av resultat har en justerad förklaringsgrad på 17,3%, vilket 

innebär att oberoende variablerna tillsammans kan förklara 17,3% av variansen i beroende 

variabeln effektivitet vid utvärdering av resultatet av ditt arbete i revisionsprocessen. 

Variablerna tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet var signifikanta och 

hade positiva betavärden. Detta innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet leder till en högre effektiv utvärdering av resultatet i 

revisionsprocessen. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet har ett positivt betavärde i samtliga frågor vilket innebär att en 

ökning av tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet leder till en högre 

självutvärderad effektivitet i alla moment i revisionsprocessen. Erfarenhet har ett negativt 

betavärde till förberedelse och planering samt och arbetet totalt sett i revisionen. Detta innebär 

att en längre erfarenhet leder till en ineffektivare förberedelse och planering samt en lägre 

effektivitet totaltsett i revisionen. Big 7 har ett positivt betavärde till 

väsentlighetsbedömningen, vilket innebär att revisorer på Big 7 självutvärderar en högre 

effektivitet gällande väsentlighetsbedömningen i revisionsprocessen.  
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Tabell 9, modell 2 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.3.5 Korrelationsanalys av byråtillhörighetens påverkan på arbetsmomenten 

För att studera byråspecifika skillnader har vi valt att utföra ytterligare analyser. I 

nästkommande korrelations- och regressionsanalys kommer följande variabler inkluderas: 

samtliga arbetsmoment i revisionsprocessen och oberoende variablerna tillfredsställelse med 

arbetet, tillfredsställelse med livet och kontrollvariablerna erfarenhet, kön, antal uppdrag, 

PWC, KPMG, EY, GT, Mazars och annan byrå. Detta innebär att arbetsmomenten kommer 

utgöra modellens beroende variabler. Först kommer en korrelationsmatris redovisas för att 

belysa sambanden mellan variablerna. Sedan kommer vi redovisa resultatet för modellen i 

form av en regression per arbetsmoment i revisionsprocessen d.v.s. totalt sex olika 

regressioner.   

 

I Appendix 7 kan vi genom en Spearman’s rho korrelationsmatris studera sambanden mellan 

variablerna. Från korrelationsmatris kan vi observera att tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet har en signifikant korrelation med samtliga moment i 

revisionsprocessen. Denna korrelation är positiv vilket innebär att en högre tillfredsställelse 

med arbetet och tillfredsställelse med livet hos revisorn medför en högre självutvärderad 

effektivitet i samtliga moment. Signifikanta skillnader mellan byråerna kan observeras hos 

KPMG samt Annan byrå. Revisorer på KPMG utvärdera sig själva som mindre effektiva i 

förberedelse och planering relativt andra byråer och revisorer på annan byrå självutvärderar 

sig som mer effektiva i förberedelse och planering samt arbetet totalt sett. Gällande 

byråspecifika korrelationer med tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet 

kan vi observera att KPMG, PWC och Mazars har en korrelation med antingen 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet eller båda där samtliga korrelationer 
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har svagt samband. PWC har en svag positiv korrelation med tillfredsställelse med arbetet 

vilket innebär att revisorer på PWC har en högre tillfredsställelse med arbetet. KPMG har en 

svag negativ korrelation med tillfredsställelse med arbetet vilket innebär att revisorer på 

KPMG har en lägre tillfredsställelse med arbetet. Mazars har en svag negativ korrelation till 

både tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet vilket innebär att revisorer på 

Mazars har en lägre tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet.  

 

5.3.6 Multipel regressionsanalys av modell 3 

I denna modell (Tabell 10) använder vi erfarenhet, kön, antal uppdrag samt byråer som 

kontrollvariabler. Arbetsmomenten utgör modellens beroende variabel och tillfredsställelse 

med arbetet och tillfredsställelse med livet är de oberoende variablerna. Nedan redovisas 

regressionsmodellen där EY är referensgruppen. Vi har testat olika byråer som referensgrupp 

för att studera hur modellen påverkas där vi fann att EY som referensgrupp bidrog till högst 

förklaringsgrad till modellen och hade flest signifikanta värden. Av tabell 10 framgår det att 

samtliga steg i modell 3 är signifikanta.  

 

Förberedelse och planeringen av revisionen har en justerad förklaringsgrad på 18,2%. 

Tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har ett signifikant samband till 

förberedelse och planering där betavärdet är positivt. Detta innebär att en ökning av 

tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad 

effektivitet gällande förberedelsen och planeringen av revisionen. Erfarenhet har ett 

signifikant samband till förberedelse och planering där betavärdet är negativt vilket innebär 

att längre erfarenhet leder till en lägre självutvärderad effektivitet gällande förberedelsen och 

planeringen av revisionen. Vi kan observera att KPMG samt BDO har ett signifikant samband 

till förberedelse och planeringen där betavärdet är negativt. Detta innebär att revisorer på 

KPMG och Bdo självutvärderar att de har en lägre effektivitet i förberedelsen och planeringen 

av revisionen. 

 

I väsentlighetsbedömningen är den justerade förklaringsgraden 8,7%. Vi endast observera att 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har ett signifikant samband till 

väsentlighetsbedömningen där betavärdet är positivt. Detta innebär att en högre 

tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad 

effektivitet vid väsentlighetsbedömningen i revisionen. 
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I riskbedömningen kan vi observera att den justerade förklaringsgraden uppgår till 10,6%. I 

detta steg är endast tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet signifikanta 

där betavärdet är positivt. Detta innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet eller 

tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad effektivitet gällande 

bedömningar av risker i revisionen. 

 

I regressionen för tidsplaneringen är den justerade förklaringsgraden 18,2%. Vi kan observera 

att tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet, antal uppdrag samt BDO har ett 

signifikant samband till tidsplaneringen av revisionen Tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet har ett positivt betavärde vilket innebär att en högre 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad 

effektivitet gällande tidsplaneringen i revisionen. Antalet uppdrag har ett lågt men positivt 

betavärde till tidsplaneringen. Detta innebär att fler uppdrag leder till en marginellt högre 

självutvärderad effektivitet gällande tidsplaneringen i revisionen. Byrån BDO har ett negativt 

betavärde vilket innebär att revisorer på BDO självutvärderar en lägre effektivitet vid 

tidsplaneringen av revisionen. 

 

Regressionen för arbetet totalt sett har en justerad förklaringsgrad som uppgår till 18,6 %. 

Tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har ett signifikant samband med 

ett positivt betavärde. Detta innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet eller 

tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad effektivitet gällande arbetet i 

revisionsprocessen totalt sett. Erfarenhet har ett svagt negativt signifikant betavärde, vilket 

innebär att längre erfarenhet leder till en marginellt lägre självutvärderad effektivitet gällande 

arbetet i revisionsprocessen totalt sett. 

 

I regressionen för utvärdering av resultat kan vi observera en justerad förklaringsgrad som 

uppgår till 17,6%. I detta steg var tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet 

signifikanta med ett positivt betavärde. Detta innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet 

eller tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad effektivitet vid 

utvärderingen av resultatet av det arbete revisorn genomfört i revisionen. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att i Modell 3 (tabell 10) har tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet är signifikanta i samtliga steg i revisionsprocessen. 
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Deras betavärden var positiva i samtliga steg, vilket innebär att en högre tillfredsställelse med 

arbetet eller tillfredsställelse med livet leder till en högre självutvärderad effektivitet i 

samtliga steg. Erfarenhet och uppdrag hade signifikanta men däremot låga betavärden. 

Erfarenhet hade ett negativt betavärde till arbetet totalt sett, vilket innebär att en längre 

erfarenhet leder till en lägre självutvärderad effektivitet gällande arbetet i revisionsprocessen 

totalt sett. Antal uppdrag har ett positivt betavärde till tidsplanering, vilket innebär att fler 

uppdrag leder till en högre självutvärderad effektivitet gällande tidsplaneringen i revisionen. 

Bland byråerna existerade ett fåtal signifikanta samband till stegen i revisionsprocessen. 

KPMG och BDO har negativa signifikanta betavärden till förberedelse och planering. Detta 

innebär att revisorer på KPMG och BDO självutvärderar sig som mindre effektiva vid 

förberedelsen och planeringen av revisionen. BDO har även ett negativt signifikant betavärde 

till tidsplanering, vilket innebär att revisorer på BDO självutvärderar sig som mindre effektiva 

gällande tidsplaneringen av revisionen. 

 

 
Tabell 10, modell 3 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.4 Normalisering av data 
För att studera om det föreligger några skillnader mellan ett dataunderlag som är 

normalfördelad och mellan ett som inte är normalfördelat har vi tagit bort respondenter i 

enkäten som bidrog till en onormal fördelning av svaret i faktorvärdet för den 

beroendevariabeln. Detta gjorde vi genom att undersöka normalfördelningen på den 

ostandardiserade residualen där vi kunde observera residualens extremvärden genom ett 

låddiagram, detta medförde en exkludering av 14 extremvärden, vilket innebär att N-värdet är 
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172 för det normalfördelade dataunderlaget. Genom att utföra ett nytt Shapiro-Wilks test 

kunde vi observera att vår data är normalfördelad varpå vi genomförde nya faktoranalyser för 

vår oberoende samt beroende variabel. Med det nya faktorvärdet för komponenterna 

tillfredställelse med arbetet, tillfredställelse med livet och effektivitet i revisionsprocessen 

genomfördes samma regressioner som i tidigare avsnitt d.v.s. tre modeller med samma 

kontrollvariabler som har inkluderats i varje modell, dock utifrån en normalfördelad data. I 

tabellerna kommer en jämförelse mellan normalfördelad data och icke normalfördelad data att 

redovisas. För varje modell kommer vi presentera resultatet från regressionerna och sedan 

jämföra skillnaden mellan regressionerna för en normalfördelad data och en icke 

normalfördelad data.  

 

5.4.1 Jämförelse av multipel regression av modell 1 

I tabell 11 visas resultatet av modell 1 där vår beroende variabel, RK, mot oberoende 

variablerna tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet. Utöver dessa variabler 

används kontrollvariablerna erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7. I tabell 11 har vi 

redovisat resultatet från den multipla regressionen med ett normalfördelat dataunderlag och vi 

dessutom resultatet från den tidigare multipla regressionen för modell 1 som utgår ifrån en 

icke normalfördelad data. 

 

I tabell 11 kan vi utläsa att modellen för ett normalfördelat dataunderlag är signifikant och har 

ett justerat förklaringsvärde som uppgår till 37,3% d.v.s. 37,3% av den beroende variabeln 

kan förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. I modellen kan vi utläsa att tre variabler 

är signifikanta. Dessa är tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet samt Big 7. 

Tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har positiv betavärden, vilket 

innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet leder till en 

högre RK. Big 7 har ett svagt negativt betavärde vilket innebär att revisorer på Big 7 har en 

sämre RK, men detta betavärde är väldigt svagt vilket innebär att RK påverkas marginellt till 

det sämre.  

 

Vi kan observera att förklaringsgraden blev betydligt högre jämfört med förklaringsgraden för 

ett icke normalfördelat dataunderlag. Betavärdet för tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet blev dessutom starkare vid ett normalfördelat dataunderlag. Big 7 
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var tidigare inte signifikant i modell 1 med ett icke-normalfördelat dataunderlag. Däremot är 

betavärdet mycket lågt vilket innebär att dess effekt på RK är marginell.  

Oavsett om regressionen grundas på normalfördelning eller inte kan vi konstatera att 

hypoteserna inte förkastas, eftersom tillfredsställelse med arbete och tillfredsställelse med 

livet har ett signifikant samband till RK oavsett normalfördelning eller inte. 

 

                                    Normalfördelat                                 Inte normalfördelat 

 Revisionskvalité  Revisionskvalité 

  Std.B Std.Fel   Std.B Std.Fel 

T.Arbetet ,445**** ,061 T.Arbetet ,343**** ,066 

T.Livet ,386**** ,063 T.Livet ,336**** ,067 

Erfarenhet -,001 ,006 Erfarenhet -,010 ,007 

Kön -,048 ,134 Kön -,063 ,147 

A.Uppdrag ,003 ,001 A.Uppdrag ,001 ,001 

Big 7 -,001** ,124 Big 7 ,016 ,134 

      

N 172 N 186 

Konstant -,173 Konstant ,124 

F-värde 17,956**** F-värde 8,885**** 

Just. R2 ,373 Just. R2 ,204 

Högsta VIF 1,105 Högsta VIF 1,111 

Tabell 11, modell 1 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.4.2 Jämförelse av multipel regression av modell 2 

I tabell 12 visas resultatet av modell 2 där vi undersöker sambanden mellan vår beroende 

variabel, stegen i revisionsprocessen, med oberoende variablerna tillfredsställelse med arbetet 

och tillfredsställelse med livet. Vi kontrollerar sambanden med variablerna erfarenhet, kön, 

antal uppdrag samt Big 7. Nedan presenteras tabell 12 där vi kan observera resultatet för varje 

steg med normalfördelad data samt icke normalfördelad data. Jämförelse kommer ske utifrån 

signifikanta variabler samt betavärden. Fullständigt resultat inkl. standardavvikelse för modell 

2 med normalfördelad data kan observeras i Appendix 8.  

 

Vi kan observera att i samtliga steg ökade förklaringsgraden och även den justerade 

förklaringsgraden. I förberedelse och planering kan vi observera att variablerna 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet och antal uppdrag är signifikanta. 

Samtliga signifikanta variabler i förberedelse och planering har ett positivt betavärde vilket 

innebär att en högre tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet, och antalet 

uppdrag, leder till en högre självutvärderad effektivitet i förberedelsen och planeringen av 
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revisionen. Däremot är betavärdet för antalet uppdrag mycket lågt, vilket innebär att fler 

uppdrag har en marginell effekt på självutvärderad effektivitet i förberedelsen och planeringen 

av revisionen. 

 

I väsentlighetsbedömningen kan vi observera fyra signifikanta variabler där samtliga har ett 

positivt betavärde. Detta innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, 

tillfredsställelse med livet eller antalet uppdrag samt om revisorn arbetar på Big 7 leder till en 

högre självutvärderad effektivitet gällande väsentlighetsbedömningen i revisonen. Betavärdet 

för antalet uppdrag är mycket lågt i detta steg, vilket innebär att en ökning av antalet uppdrag 

bidrar till en marginell ökning av den självutvärderade effektiviteten gällande 

väsentlighetsbedömningen i revisonen.  

 

Riskbedömningen har tre signifikanta variabler. Tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse 

med livet och Big 7 har samtliga positiva betavärden, vilket innebär att en ökning av 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet eller om revisorn arbetar på Big 7 

medför en ökning av självutvärderad effektivitet gällande riskbedömningar i revisionen. 

 

I tidsplaneringen kan vi observera att tillfredsställelse med arbetet tillfredsställelse med livet 

samt antalet uppdrag är signifikanta. Samtliga signifikanta variabler har ett positivt betavärde, 

vilket innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet eller 

antalet uppdrag medför en ökning av självutvärderad effektivitet i tidsplaneringen av 

revisionen. Antalet uppdrag har ett mycket lågt positivt betavärde, vilket innebär att en ökning 

av antalet uppdrag har en marginell påverkan på självutvärderad effektivitet i tidsplaneringen 

av revisionen. 

 

I regressionen för arbetet totalt sett är variablerna tillfredsställelse med arbetet, 

tillfredsställelse med livet samt Big 7 signifikanta där tillfredsställelse med arbetet. 

Tillfredsställelse med livet har positiva betavärden och Big 7 har ett negativt betavärde. Detta 

innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse med livet leder till 

en ökning av självutvärderad effektivitet i arbetet totalt sett i revisionsprocessen. En revisor 

som arbetar på en byrå som tillhör Big 7 självutvärderar en lägre effektivitet i sitt arbete totalt 

sett i revisionsprocessen. 
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I sista momentet av revisionsprocessen, utvärdering av resultat, kan vi observera tre 

signifikanta variabler. Tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har 

positiva betavärdet, vilket innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet eller 

tillfredsställelse med livet leder till en ökad självutvärderad effektivitet gällande 

utvärderingen av arbetet i revisionen. Antalet uppdrag har ett lågt men positivt betavärde, 

vilket innebär att fler uppdrag medför en marginellt ökad effektivitet gällande utvärderingen 

av arbetet i revisionen. 

 

Vi kan konstatera att erfarenhet inte blev signifikant i regressioner med en normalfördelad 

data. Däremot blev antalet uppdrag signifikant i flera utav momenten i modell 2 (tabell 12), 

tillskillnad från regressionerna med en icke normalfördelad data. Big 7 fick fler signifikanta 

samband än i modellen som utgick från en icke normalfördelad data. Våra oberoende 

variabler tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet blev signifikanta i 

samtliga steg i revisionsprocessen, vilket är i likhet med resultaten från regressionerna med 

icke-normalfördelad data. Det existerar marginella skillnader mellan betavärden för 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet i regressionerna som utgår ifrån 

normalfördelad data kontra icke normalfördelad data, vilket innebär att oavsett dataunderlag 

har tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet starka samband till varje 

moment i revisionsprocessen.  

 
Tabell 12, modell 2 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

 

5.4.3 Jämförelse av multipel regression av modell 3 

I tabell 13 har vi valt att belysa byråspecifika skillnader i revisionens olika steg. Vi har därför 

valt att utöver vår beroende variabel, momenten i revisionsprocessen samt våra oberoende 

Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal

T.Arbetet ,388
****

,406
****

,327
****

,339
****

,430
****

,416
****

,552
****

,527
****

,521
****

,471
****

,549
****

,511
****

T.Livet ,493
****

,583
****

,346
****

,371
****

,318
****

,351
****

,359
****

,396
****

,392
****

,422
****

,506
****

,516
****

Erfarenhet -,014 -,028
** -,001 -,013 ,000 -,010 ,009 ,000 -,009 -,021

** ,008 -,006

Kön ,073 ,003 -,090 -,128 -,141 -,100 ,157 ,100 -,282 -,321 ,101 ,024

A.Uppdrag ,004
* ,002 ,004

** ,001 ,002 -,001 ,005
** ,003 ,002 ,000 ,003

* ,002

Big 7 -,303 -,263 ,307
**

,349
*

,306
* ,324 -,147 -,148 -,387 -,323 ,070 ,093

N 172 186 172 186 172 186 172 186 172 186 172 186

Konstant 7,565
****

7,782
****

7,785
****

8,039
****

7,919
****

8,123
****

6,895
****

7,061
****

8,135
****

8,300
****

7,352
****

7,583
****

F-Värde 8,597
****

7,849
****

7,842
****

4,465
****

8,052
****

5,088
****

9,854
****

7,168
****

12,726
****

7,675
****

12,315
****

7,464
****

Just. R
2 ,210 ,182 ,194 ,101 ,198 ,117 ,237 ,167 ,292 ,178 ,284 ,173

Högsta VIF 1,105 1,111 1,105 1,111 1,105 1,111 1,105 1,111 1,105 1,111 1,105 1,111

Förberedelse Väsentlighetsbedömning Riskbedömning Tidsplanering Arbetet totalt Utvärdering av arbetet

Std.B Std.B Std.B Std.B Std.B Std.B
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variabler, tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet inkluderad byråer. 

Eftersom regressionerna för modell 3 (tabell 10) i tidigare avsnitt använde EY som 

referensgrupp har vi valt att använda samma referensgrupp vid regressionsanalyser med 

normalfördelad data för modell 3. Detta eftersom vi vill kunna göra en jämförelse mellan 

resultaten för modell 3 (tabell 13) utifrån normalfördelad data kontra icke normalfördelad 

data. Fullständig regression som grundas på en normalfördelad data för modell 3 kan studeras 

i appendix 9.  

 

I tabell 13 kan vi observera att samtliga steg är signifikanta samt att förklaringsgraden och 

den justerade förklaringsgraden för alla steg har ökat när modellen genomfördes på ett 

dataunderlag som är normalfördelat.  

 

I förberedelse och planering kan vi observera sju signifikanta variabler. Tre av dessa, 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet och Antal uppdrag, har positiva 

betavärden, vilket innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med 

livet eller antalet uppdrag leder till en ökad självutvärderad effektivitet i förberedelsen och 

planeringen av revisionen. Dock har antalet uppdrag ett mycket lågt betavärde, vilket innebär 

att en ökning av antalet uppdrag har en marginell positiv påverkan på förberedelsen och 

planeringen av revisionen. Variablerna PWC, KPMG, GT samt BDO har negativa betavärden, 

vilket innebär att revisorer på dessa byråer självutvärderar en mindre effektiv förberedelse och 

planering av revisionen.  

 

I väsentlighetsbedömningen kan vi observera fem signifikanta variabler. Variablerna 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet samt antal uppdrag har positiva 

betavärden vilket innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med 

livet eller antalet uppdrag bidrar till en ökad självutvärderad effektivitet i 

väsentlighetsbedömningen av revisionen. Antalet uppdrag har ett mycket lågt betavärde vilket 

innebär att dess påverkan på den beroende variabeln är marginell. Variablerna GT och Annan 

har negativa betavärden vilket innebär att revisorer på GT eller annan byrå självutvärderar en 

lägre effektivitet i väsentlighetsbedömningen av revisionen. 

 

I riskbedömningen kan vi observera att modellens oberoende variabler, tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet, är signifikanta. Betavärdet för dessa variabler är 

positiva, vilket innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet eller tillfredsställelse 
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med livet leder till en ökad av självutvärderad effektiviteten gällande riskbedömningen av 

revisionen. 

 

I tidsplaneringen har vi fem signifikanta variabler. Variablerna tillfredsställelse med arbetet, 

tillfredsställelse med livet samt antalet uppdrag har positiva och signifikanta betavärden. 

Detta innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet eller 

antalet uppdrag innebär en ökad självutvärderad effektivitet gällande tidsplaneringen av 

revisionen. Variablerna PWC samt BDO har negativa betavärden, vilket innebär att revisorer 

på PWC samt BDO har en lägre självutvärderad effektivitet gällande tidsplaneringen av 

revisionen. 

 

I arbetet totalt sett kan vi observera att variablerna tillfredsställelse med arbetet, 

tillfredsställelse med livet samt kön är signifikanta. Tillfredsställelse med arbetet samt 

tillfredsställelse med livet har positiva betavärde, vilket innebär att en ökning av 

tillfredsställelse med arbetet samt tillfredsställelse med livet leder till en ökad självutvärderad 

effektivitet av arbete i revisionsprocessen totalt sett. Kön har ett negativt betavärde, vilket 

innebär att kvinnor självutvärderar en lägre effektivitet i sitt arbete i revisionsprocessen totalt 

sett. 

 

I Utvärdering av resultatet av arbetet kan vi observera fyra signifikanta variabler där 

tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet samt antalet uppdrag har ett positivt 

betavärde. Detta innebär att en ökning av tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med 

livet eller antalet uppdrag leder till en högre självutvärderad effektivitet gällande 

utvärderingen av resultatet av arbetet i revisionsprocessen. BDO har ett negativt betavärde, 

vilket innebär att en revisor på BDO självutvärderar en lägre effektivitet gällande 

utvärderingen av resultatet av arbetet i revisionsprocessen. 

 

Vi kan konstatera att vi fick fler signifikanta variabler i modell 3 (tabell 13) med en 

normalfördelad data. Antalet uppdrag fick fler positiva signifikanta betavärden bland de olika 

momenten i revisionsprocessen, jämfört med endast ett positivt signifikant betavärde vid en 

icke normalfördelad data. Tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har 

positiva signifikanta betavärden i samtliga moment, oavsett om regressionerna utgår ifrån 

normalfördelad eller icke normalfördelad data. Vi kan observera från Tabell 13 att betavärdet 

för tillfredsställelse med arbetet samt tillfredsställelse med livet får en marginell förändring 
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beroende på om regressionerna grundar sig på normalfördelad data eller icke normalfördelad 

data. Fler byråer fick signifikanta värden när regressioner genomfördes med normalfördelad 

data där samtliga signifikanta värden har ett negativt betavärde. En ytterligare skillnad kan 

observeras i tidsplaneringen där kön fick ett signifikant samband när regressionen 

genomfördes med normalfördelad data.  

 
Tabell 13, modell 3 
**** p<.001;*** p<0.01; **p<0.05; *p<0.1 

  
5.5 Diskussion 

Det finns flera indikatorer på RK som t.ex. Big 4 eller inte (Eshleman & Guo, 2014; Francis 

& Yu, 2009; DeAngelo, 1981), icke-revisionstjänster (Simunic, 1984; Palmrose, 1986, Davis 

et al, 1993; Whiseant et al, 2003; Beck & Wu, 2006), Stämningsansökningar (Francis, 2011), 

fortlevnads-varning (Ponemon & Schick, 1991; Bruynseels et al, 2013; Bruynseels et al, 

2011; Vanstraelen, 2002). Oavsett vilken indikator som används präglas samtliga av 

objektivitet. Denna objektivitet medför begränsningar gällande validitet när de används för att 

mäta RK. Objektiva indikationer i lärarprofessionen kan ha medfört ett fokus på att 

implementera åtgärder för att bättra rankingen mellan universitet och inte på 

undervisningskvalitén (Darling-Hammond, 1991). Frazer (1994) skriver att 

undervisningskvalitén endast kan bibehållas och förbättras genom självutvärdering av 

professionsmedlemmarna. Att tillfråga professionsmedlemmar gällande kvalitén på deras 

arbete är fördelaktigt, eftersom professionsmedlemmarna enligt Darling-Hammond (1986) har 

den kompetens och kunskap som krävs för att granska kvalitén, således kan en indikator som 

Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal Normal Ej normal

T.Arbetet ,404
****

,415
****

,341
****

,364
****

,441
****

,434
****

,647
****

,613
****

,597
****

,550
****

,613
****

,583
****

T.Livet ,518
****

,592
****

,349
****

,378
****

,319
****

,349
****

,411
****

,440
****

,421
****

,454
****

,553
****

,557
****

Erfarenhet -,012 -,026 ,000 -,013 -,001 -,012 ,006 -,003 -,011 -,023 ,005 -,009

Kön ,052 -,013 -,107 -,144 -,136 -,095 ,138 ,091 -,306
* -,338 ,100 ,029

A.Uppdrag ,005
** ,002 ,004

*** ,001 ,002 -,001 ,006
***

,004
* ,002 ,000 ,004

** ,002

PWC -,766
* -,652 -,385 -,267 ,069 ,205 -,743

* -,585 -,480 -,304 -,155 -,011

KPMG -1,110
***

-,845 -,031 ,266 ,173 ,483 -,186 ,026 ,282 ,608 ,224 ,577

GT -1,127
* -,673 -,880

* -,280 ,350 ,897 -,889 -,494 -,397 ,068 -,827 -,324

Mazars -,764 -,491 -,428 -,107 ,208 ,478 ,140 ,280 ,425 ,604 ,516 ,681

Bdo -1,361
**

-1,110
* -,080 ,233 -,104 ,196 -1,770

****
-1,515

* -,554 -,266 -,918
* -,620

Annan -,453 -,317 -,513
** -,348 -,210 -,021 -,306 -,136 ,294 ,444 -,157 ,040

N 172 186 172 186 172 186 172 186 172 186 172 186

Konstant 7,923**** 8,035
****

8,230**** 8,377
****

8,158**** 8,221
****

7,149**** 7,168
****

7,839**** 7,889
****

7,464**** 7,538
****

F-Värde 5,885**** 4,750**** 4,702**** 2,613**** 4,365**** 2,991**** 6,790**** 4,735**** 7,843**** 4,854**** 7,516**** 4,585****

Just. R
2 ,239 ,182 ,192 ,087 ,178 ,106 ,271 ,182 ,306 ,186 ,295 ,176

Högsta VIF 2,570 2,623 2,570 2,623 2,570 2,623 2,570 2,623 2,570 2,623 2,570 2,623

Std.Beta Std.Beta Std.Beta Std.Beta Std.Beta Std.Beta

Förberedelse Väsentlighetsbedömning Riskbedömning Tidsplanering Arbetet totalt Utvärdering av arbetet



 

79  (105) 

 

grundas på självutvärderingar ge en högre validitet. Detta resonemang är lämpligt att 

applicera på revisorer, eftersom det existerar likheter mellan lärarprofessionen och 

revisionsprofessionen. Detta för att båda professionerna kännetecknas av högre formell 

utbildning, examensbevis, innehar en viktig samhällsfunktion (Brante, 2009), specifik 

kompetens och kunskap (Darling-Hammond, 1986) och kvalitétssynen på tjänsten/produkten 

varierar beroende på vem betraktaren är (Tam, 2001; Broberg, 2013; Knechel et al, 2013). 

Vid applicering av detta resonemang på revisorer kommer en självutvärdering gällande 

kvalitén på arbetet leda till en bättre indikation på RK. Kvalitén på arbetet kan vara beroende 

på hur effektivt arbetet är utfört. Effektiviteten kan uppdelas i effectiveness vars innebörd är 

till vilken grad slutmålet har uppnås och efficiency d.v.s. till vilken grad tillgängliga resursers 

används för att uppnå slutmålet (Mentzer & Konrad, 1991). De arbetsuppgifter som ska 

utföras i en revision är förberedelse och planering, väsentlighetsbedömning, riskbedömning, 

tidsplanering och utvärdering av arbetet, dessa arbetsuppgifter är väsentliga i enlighet med 

Carringtons (2010) steg och den genomförda förstudien. En självutvärdering av hur effektivt 

revisorer utför arbetsmomenten generar en effektivitet i revisionsprocessen som är en 

indikation på RK. Detta eftersom revisorn hinner med att utföra arbetsuppgifterna enligt den 

byråspecifika metoden, revisionsbyråerna klarar av eventuella domstolsprövningar (Knechel 

et al, 2013) samt att revisionskommittéer, investerare, långivare, företagsledningen (Martin 

2013), reglerare och samhället (Knechel et al, 2013) vars intresse gällande RK ligger i utfallet 

av revisionen kommer också gynnas av att slutmålet med revisorns arbete uppnås och/eller att 

resurserna för att uppnå målet används effektivt. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om revisorns välmående påverkar RK. 

Avsaknaden av studier på detta område har medfört att ett möjligt samband inte har 

undersökts, men Umans et al (2015a; 2015b) föreslår att kan finnas ett samband mellan 

revisorns välmående och RK. Det existerar forskning på andra professionellas välmående och 

kvalitén på tjänsterna de levererar t.ex. Läkare och vårdkvalité (Tucker et al, 2010) samt 

lärare och undervisningskvalité (Klusmann et al, 2008). Forskningen på lärar- och 

läkarprofessionen kan påvisa att det existerar ett samband mellan professionsmedlemmarnas 

välmående och kvalitén på tjänsten de levererar. Revisionsprofessionen är närbesläktad lärar- 

och läkarprofessionerna (Brante, 2009) och där med bör det existera ett samband mellan 

revisorns välmående och RK.  
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I detta avsnitt kommer hypoteserna diskuteras utifrån litteraturgranskningen och resultatet 

från studien. Diskussionen kommer inledas med en presentation av hypotesen och sedan om 

den kommer att förkastas eller ej samt möjliga anledningar till detta.  

 

5.5.1 Tillfredsställelsen med arbete 

H1: Tillfredsställelsen med arbetet är positivt relaterat till revisionskvalité. 

I korrelationsmatrisen för modell 1 framgår det att tillfredsställelsen med arbetet har en 

signifikant korrelation med RK. Korrelationskoefficient är positiv, vilket innebär att det 

existerar ett positivt samband mellan tillfredsställelsen med arbetet och RK och där med 

behöver vi inte förkasta H1. I den multipla regressionen för modell 1 undersöker vi om detta 

samband existerar trots att vi kontrollerar för erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7. I 

denna regressionsanalys är tillfredsställelsen med arbetet signifikant med ett positivt samband 

till RK. Detta innebär att en ökning av tillfredsställelsen med arbetet för godkända eller 

auktoriserade revisorer i Sverige leder till en ökad RK.  

 

Umans et al (2015a; 2015b) föreslog att det kan finnas ett samband mellan välmående och 

RK. Vi valde att studera detta möjliga samband genom tillfredsställelse med arbetet och att 

detta skulle ha en påverkan på RK, eftersom organisationsforskare har påvisat att föreligger 

ett samband mellan tillfredsställelse med arbetet och arbetsprestation bland anställda (Wright 

et al, 1997; Judge et al, 2001).  Taris och Schreus (2009) visar i sin studie att en hög 

tillfredsställelse med arbetet kommer leda till en större arbetsansträngning och därmed en 

bättre kvalité av arbetet. Gällande lärare föreligger det ett samband mellan tillfredsställelsen 

med arbetet och undervisningskvalité (Klusmann et al, 2008). Ett liknande samband 

föreligger mellan tillfredsställelsen med arbetet och vårdkvalité inom läkarprofessionen 

(Tucker et al, 2010). Enligt Brantes (2009) resonemang om vad som kännetecknar 

professioner föreligger det likheter mellan revisions-, läkar-, och lärarprofessionen. Därmed 

kommer revisorers tillfredsställelse med arbetet påverka kvalitén på tjänsten de levererar 

d.v.s. RK.  

 

Litteraturen och argumentationen till att sambandet mellan tillfredsställelsen med arbetet och 

RK föreligger är korrekt, eftersom H1 förkastas ej. En högre tillfredsställelse med arbetet för 

den anställde kan ha aktiverande och motiverande egenskaper som leder till bättre utfall av 

arbetet (Taris & Schreus, 2009). En revisor som upplever en hög tillfredsställelse med arbetet 

kan därmed vara mer motiverad till att arbeta, d.v.s. en större ansträngning för att uppnå 
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slutmålet med revisionen eller den enskilda arbetsuppgiften. En hög tillfredställelse kan också 

få revisorn att använda de resurser som till revisionsbyråerna tillhandahåller på ett mer 

effektivt sätt.   

 

5.5.2 Tillfredsställelsen med livet 

H2: Tillfredsställelsen med livet är positivt relaterat till revisionskvalité. 

I korrelationsmatrisen för modell 1 framgår det att tillfredsställelsen med livet har en 

signifikant korrelation med RK. Korrelationskoefficient är positivt, vilket innebär att det 

existerar ett positivt samband mellan tillfredsställelsen med livet och RK, vilket gör att vi inte 

behöver förkasta H2. I den multipla regressionen för modell 1 undersöker vi om detta 

samband existerar trots vi kontrollerar för erfarenhet, kön, antal uppdrag och Big 7. I denna 

regressionsanalys är tillfredsställelsen med livet signifikant med ett positivt samband till RK. 

Detta innebär att en ökning av tillfredsställelsen med livet för godkända eller auktoriserade 

revisorer i Sverige leder till en ökad RK.  

 

Tillfredsställelsen med livet kommer ha en påverkan på RK, likt resonemanget kring 

tillfredställelsen med arbetet. Inom organisationsforskningen förekommer det studier som kan 

påvisa att finns ett samband mellan tillfredsställelsen med livet och arbetsprestationen (Jones, 

2006; Wright & Cropanzano, 2000).  I lärarprofession fann Day et al (2006) att majoriteten av 

lärarna inte kunde separera det professionella livet med det privata d.v.s. att livet utanför 

arbetsplatsen kan följa med till arbetet. Detta stöds med Ball och Goodson 1985 samt 

Goodson och Hargreaves 1996 studier som fann att upplevelser som lärare hade utanför 

arbetsplatsen hade en direkt påverkan på den upplevda prestationen i arbetet (refererat i Day 

et al, 2006). Som tidigare nämnt finns det likheter mellan lärarprofessionen och 

revisionsprofessionen och därmed bör revisorer bli påverkade på ett liknande sätt gällande att 

deras tillfredsställelse med livet kommer påverka hur väl de utför sitt arbete d.v.s. RK. 

 

Litteraturen och argumentationen som presenteras kring att revisorers tillfredsställelse med 

livet kommer ge en effekt på RK är korrekt, eftersom H2 inte förkastas. Leiter och Durup 

(1996) påstår att känslor som uppkommer i en del av livet kan få en effekt på en annan del 

d.v.s. positiva och negativa känslor följer med utifrån in till arbetsplatsen och därmed 

påverkar individen på olika sätt. Vi spekulerar kring att en revisor som inte är tillfredsställd 

med livet eventuellt är ofokuserad p.g.a. yttre omständigheter (t.ex. dödsfall bland närstående) 

och därmed har ett mindre fokus på arbetsuppgifter som ska utföras och därmed kan kvalitén 
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på arbetet minska. Motsatsen är en hög tillfredsställelse med livet och det bör medföra att 

individen är tillfreds med sig själv samt sin omgivning och därför kommer kunna fokusera på 

arbetsuppgifterna i en större utsträckning.   

 

Vi har konstaterat att ingen av våra hypotesers förkastas, men det förekommer viss skillnad 

mellan tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet gällande dess påverkan på 

RK. I den multipla regressionen för modell 1 observerar vi att både H1 och H2 uppvisar 

positiva samband oavsett spridningen kring medelvärdet d.v.s. normalfördelat eller inte. 

Tillfredsställelse med arbetet uppvisar ett positivt samband med RK som blir större vid en 

normalfördelad empirisk data. Detta beror på att vid en icke normalfördelning förekommer 

extremvärden som kan ge missvisande resultat. I vårt fall är riktningskoefficienten positiv i 

båda fallen oavsett normalfördelning eller inte. Gällande tillfredsställelsen med livet är 

sambandet till RK något starkare vid en normalfördelning än vid en icke normalfördelning.  

 

5.5.3 Andra effekter på RK  

I modell 1 finner vi att vid en normalfördelning kommer byråtillhörigheten påverka RK. Big 7 

byråerna har ett negativt svagt samband, vilket innebär att en revisor som tillhör Big 7 

kommer leda till en marginell minskning av RK. Denna minskning är ytterst liten, men 

signifikant. I modell 2 observerar vi att Big 7 får vid en normalfördelning varierande resultat 

på de olika stegen i revisionsprocessen. Väsentlighets- och riskbedömning utförs mer effektivt 

bland revisorer som är anställda på någon utav Big 7 byråerna, däremot blir arbetet i 

processen totalt sett mindre effektivt.  Dessa varierande resultat leder till att vi inte kan 

observera ett tydligt mönster att en Big 7 byrå skulle generera varken högre eller lägre RK. 

 

Broberg et als (2014) resonemang att mindre byråer konkurrerar genom att framhäva 

professionella värderingar d.v.s. mindre byråer är mer professionella således genererar en 

högre RK. Big 7 byråernas marginella minskning av RK i modell, kan möjligen förklaras 

genom Broberg et als (2014) resonemang. 

 

En intressant observation utifrån modell 3 är att en ökning av antal uppdrag som revisorn är 

involverad i leder till en ökad effektivitet i förberedelse och planering av revisionen, 

väsentlighetsbedömningen, tidsplaneringen och utvärderingen av arbetet. Denna ökade 

effektivitet är marginell men signifikant. Ett stort antal uppdrag medför att revisorn kommer i 

kontakt med ett större antal situationer och därmed kan öka sin expertis inom revision vilket 
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gör att revisorn i framtiden kommer kunna hantera dessa situationer på ett mer effektivt sätt i 

enlighet med Ashtons (1991) resonemang om att revisorns expertis utgörs av sällsynta 

situationer och händelser.   

 

Revisorns erfarenhet hade två signifikanta värden i modell 2 där dessa hade en negativ 

påverkan på effektiviteten i förberedelse/planering och arbetet totalt sett i revisionsprocessen, 

dock är denna negativa påverkan liten. Detta resultat kunde endast observeras i 

regressionsanalyserna som grundas på en icke normalfördelning av data. Vi kan därför inte 

konstatera att längden på erfarenheten inte har någon större inverkan på effektiviteten i 

revisionsprocessen, således överensstämmer vårt resultat med Ashtons (1991) resonemang att 

erfarenhet i form av antal år inte behöver betyda ökning av expertis. 

 

 Vi kan inte identifiera ett tydligt mönster gällande om revisorn är man eller kvinna har en 

påverkan på RK. Det enda signifikanta värdet återfinns i modell 3, när den empiriska data är 

normalfördelad, där kvinnor är mindre effektiva gällande arbetet totalt sett. Utifrån detta kan 

vi konstatera att kön inte har någon betydelse för RK.  

 

Gällande byråspecifika skillnader kan vi identifiera ett flertal signifikanta värden i de olika 

momenten i revisionsprocessen. Dock är det endast revisorer på BDO som har ett fler än två 

signifikanta värden i denna modell. Vid en normalfördelning har revisorerna på BDO ett 

negativt samband i tre utav sex moment i revisionsprocessen. Dessa är förberedelsen och 

planeringen av revisionen, tidsplaneringen samt utvärderingen av resultatet av revisorn arbete 

i revisionsprocessen. Det existerar därför inte ett tydligt mönster att revisorer på någon 

specifik byrå har en lägre RK än någon annan byrå. Detta kan bero på att revisorerna i denna 

studie tillhör samma profession och uppfyller samma kriterium för yrkesutövning (Brante, 

2009). 

 

Intressanta observationer gjordes gällande frågan om väsentlighetsbedömning och även 

riskbedömning. Dessa två frågor hade högst medelvärde vilket innebär att revisorerna säger 

att de utför dessa arbetsmoment mest effektivt relativt de andra momenten. Ett högt 

medelvärde gällande väsentlighetsbedömning betyder att revisorer effektivt kan bedöma vad 

som är ett väsentligt fel d.v.s. ett fel som kan påverka en intressents ekonomiska beslut. Att 

effektiviteten gällande väsentlighetsbedömning är hög kommer leda till RK och detta 

uttalande grundas på McKee och Eilifsens (2000) resonemang om väsentlighetsbedömningen 
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avgör hur lyckad revisionen kommer vara. Riskbedömningen är det moment som revisorerna 

anser att de är mest effektiva på att utföra. En hög effektivitet gällande riskbedömningar 

kommer leda till RK, i enlighet med ISA 200, eftersom det är en lägre risk att revisonen 

kommer innefatta uttalanden som innehåller väsentliga felaktigheter. Det går inte att 

säkerställa vilket av dessa två moment som är mest betydande för RK och inte heller att 

säkerställa ett specifikt moments betydelse i förhållande till de övriga momenten i 

revisionsprocessen. 

 

5.5.4 Revisorers välmående 

Utifrån den univariata analysen gällande tillfredsställelse med livet framkommer det att 

revisorerna som har deltagit i den här studien besvarar frågorna med omkring 5 på 

likertskalan. Diener (2006) skriver att individer som responderar kring 5-6 har en 

tillfredställelse med livet, vilket innebär att revisorerna tycker att livet är inte helt perfekt, 

men att livet är mestadels bra. Där med kan vi uttala oss om att revisorerna i studien är 

tillfredsställda med livet, men att det finns utrymme för ett ökat välmående. När det gäller 

revisorers är tillfredställelse är arbete, svarar våra respondenter omkring 5-6  på frågorna. 

Resultat mellan 5-6 kan innebära, när Dieners (2006) tolkning av resultat på tillfredställelsen 

med livet används i detta sammanhang, att individen är mestadels tillfredsställd men att det 

finns utrymme för förbättring. Det är intressant att relationer till kollegor/kamrater på 

arbetsplatsen är den aspekt inom tillfredsställelsen med arbetet som revisorerna är mest nöjda 

med och hade lägst standardavvikelse. Detta kan innebära att personerna på arbetsplatsen har 

en stor betydelse för hur tillfredsställd revisorn är med yrket. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda våra hypoteser kan accepteras dvs. att 

tillfredsställelsen med arbetet och tillfredställelsen med livet har ett positivt samband med 

RK, vilket överensstämmer med litterära utgångspunkten och argumentationen i 

undersökningen. Studiens kontrollvariabler hade ingen eller en marginell påverkan på RK och 

att byråtillhörigheten inte har någon påtaglig skillnad. Vi kunde inte påvisa att en modifierad 

(till normalfördelning) empirisk data bidrog till någon anmärkningsvärd förändring i RK.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel inleds med de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån det 

empiriska resultatet och sammanfogar detta med studiens litteratur, problemdiskussion och 

syfte. Därefter går vi igenom studiens implikationer och studiens begränsningar. 

Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om revisorns välmående påverkar 

revisionskvalitén. För att studera välmående för en anställd ska en kontextfri, generell- och 

specifik aspekt användas (Danna & Griffin, 1999). Vi har använt oss av tillfredsställelse med 

livet och tillfredsställelse med arbetet, som fångar upp Danna och Griffins (1999) tre aspekter. 

För att mäta revisionskvalité utformade vi en ny indikator som tar hänsyn till revisorerna i 

revisionsprofessionen. Detta eftersom revisorerna själva bör ha bäst kännedom om arbetet de 

utför och därmed kunna utvärdera kvalitén på ett adekvat sätt. Indikationen mäts genom en 

självutvärderad effektivitet i revisionsprocessen och hur effektivt revisorer utför dessa 

arbetsmoment har en påverkan på RK, eftersom effektivitet tar hänsyn till hur väl slutmålet 

uppfylls (effective) och resursåtgången för att uppfylla målet (efficient), vilket är i enlighet 

med professionsteori som förespråkar att att kvalitén är det mest betydelsefulla men att 

kostnaden för att uppnå en viss kvalité även måste beaktas. Att revisorer har ett effektivt 

utförande av arbetsuppgifterna i revisionsprocessen kommer leda till att både sannolikheten 

att för att upptäcka felaktigheter och sannolikheten för att rapportera dessa felaktigheter ökar, 

d.v.s. RK. 

 

Den teoretiska kopplingen mellan välmående och RK grundas på teorin om socialt utbyte som 

vi använder för att förklarar att en revisor tillfredsställelse gällande arbete eller livet kommer 

leda till att revisorn vill uppnå balans i relationen genom att anstränga sig mer och/eller blir 

hängiven att levererar tjänster av hög kvalité som gengäld för att revisors får uppleva 

tillfredsställelse Således kommer revisorers tillfredsställelse med arbetet respektive med livet 

leda till en större ansträngning och hängivenhet och där med en högre RK. För att ytterligare 

motivera detta samband har vi använt oss av tidigare forskning som har studerat sambandet 

mellan anställdas välmående och deras arbetsprestation (Wright et al, 2004; Wright et al, 

2007; Taris & Schreurs, 2009; Lin et al, 2014). I läkar- och lärarprofessionen har dessa 
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individeras välmående studerat och kvalitén på deras tjänster de tillhandahåller (Tucker et al, 

2010; Klusmann et al, 2008). Umans et al (2015a, 2015b) föreslår att det kan finnas ett 

samband mellan revisorers välmående och revisionskvalitén. Genom att empiriskt undersöka 

sambandet mellan tillfredsställelse med arbetet och revisionskvalité samt sambandet mellan 

tillfredsställelsen med livet och revisionskvalitén, med syfte att kunna förklara sambandet 

mellan revisorers välmående och revisionskvalitén.  

 

Resultatet kan påvisa att det existerar ett positivt samband i båda fallen. Betydelsen av detta är 

att vår studie kan påvisa att det finns en indikation om att revisorns välmående påverkar RK. 

Detta samband grundades teoretiskt på teorin om socialt utbyte. Vi kan genom resultatet på 

denna studie stödja det teorin om socialt utbyte är en adekvat teori för att argumentera för hur 

revisorers välmående kommer ge effekter på arbetet som revisorer utför. Vårt resultat kan 

även liknas med tidigare studier på andra professioner, d.v.s. att vi fann att revisorers 

välmående har en påverkan på RK, att läkares välmående påverkar vårdkvalitén och att 

lärares välmående påverkar undervisningskvalitén. Utifrån professionsteorin förekommer det 

flera likheter mellan dessa tre professioner och det är möjlig förklaring till varför 

professionsmedlemmarnas välmående påverkar kvalitén på tjänsten de levererar, i respektive 

profession. Vårt resultat kan även liknas med studier som genomförs i andra organisatoriska 

kontext. Detta eftersom vi fann att tillfredsställelsen med arbetet bland revisorer hade en 

påverkan på RK, vilket kan liknas med att en anställd “generellt sett” som upplever 

tillfredsställelse med arbete presterar bättre så som i Wright et al, 2007. Vi fann även att 

tillfredsställelsen med livet påverkade RK, vilket kan liknas med att forskare har funnit att 

tillfredsställelsen med livet som en anställd upplever har en påverkan på arbetsprestationen 

som i t.ex. Jones (2006) studie.  

 

Vi fann även att byråtillhörigheten har en negativ påverkan på revisionskvalitén, genom att 

större byråer har en lägre marginell effektivitet i revisionsprocessen, vilket motsäger tidigare 

forskning där en större byrå medför en högre revisionskvalité (Exempelvis DeAngelo, 1981). 

Detta innebär att tidigare forskning som antyder att en större byrå har en högre 

revisionskvalité inte är förenligt med våra resultat utifrån effektivitet i revisionsprocessen. 

Vårt resultat är mer förenligt med Broberg et al (2014) påstående om att mindre byråer 

konkurrerar mot större genom att framhäva professionella värderingar. Detta skulle kunna 
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förklara varför mindre byråer i vår studie har en högre effektivitet i revisionsprocessen. Stöd 

för att det inte bör existera någon skillnad i RK beroende på byråtillhörigheten kan hämtas 

från professionsteori där professionsmedlemmar ska sträva efter att utföra sina tjänster för 

samhällets bästa och på så sätt uppfylla sin samhällsfunktion (Millerson, 1964 refererat i 

Brante, 2009), då alla revisorer tillhör samma profession. Vårt resultat stödjer detta antagande 

i professionsteorin, att professionsmedlemmar strävar efter främja samhällets bästa, eftersom 

vi kunde påvisa en marginell skillnad mellan byråstorleken, vilket medför att alla revisorer i 

vår studie utför sina arbetsuppgifter i revisionsprocessen utan större variation oavsett vilken 

byrå de arbetar för. Betydelsen av faktorn byråtillhörighet kan därmed ytterligare ifrågasättas, 

eftersom det finns förespråkare som hävdar att byråtillhörigheten är betydande för RK och vår 

studie uppvisar ett resultat som är en marginell motsatts.  

 

Sammanfattningsvis kan vi förklara att revisorers välmående har en påverkan på RK utifrån 

de val gällande litteratur och metodologin som vi använt i denna studie. Vi fann även en 

indikation att mindre revisionsbyråer utför revisioner av högre kvalité. 

 

6.2 Implikationer 

6.2.1 Teoretiska implikationer 

Studiens påvisar ett positivt samband mellan revisorns välmående och revisionskvalité, vilket 

kan bidra till en ökad kunskap gällande vad som kan påverka revisionskvalitén. Vår forskning 

kan där med användas som ett första steg mot en utökning av befintliga teoretiska ramverk för 

revisionskvalité. Vår studie bidrar även med till en ny indikation av revisionskvalité i form av 

effektivitet i olika arbetsmoment i revisionsprocessen. En implikation är att byråtillhörigheten 

har en motsatt effekt på RK, där tidigare studier argumenterar för att faktorn byråtillhörighet 

grundas på att större är bättre och vi fann att revisorer vid mindre byråer utför revisioner av 

högre kvalité. Vi bidrar även till att det är viktigt att beakta andra faktorer som kan påverka 

RK, eftersom vi bekräftade Knechel et als (2013) uttalande om att befintliga ramverk är 

ofullständiga. Vi anser att det bör finnas fler faktorer som inte är utforskade, där välmående 

bara är en av flera faktorer som kan påverka RK. 
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Genom vår studie bidrar vi med en förklaring till varför revisorernas välmående påverkar RK 

med hjälp av teorin om socialt utbyte som härstammar från sociologin. Detta öppnar upp för 

att använda teorier som härstammar från andra ämnesområden än renodlade 

organisationsteorier. Vi har även bidragit till teorin om socialt utbyte genom att visa på att det 

är möjligt att applicera denna teori på revisorer och att revisorerna påverkas på samma sätt 

som teorin föreslår. Gällande professionsteorin bidrar vi med kunskap om att det inte enbart 

existerar likheter inom professionen utan även mellan olika professionen med snarlika 

karaktärsdrag. Detta eftersom vi fann att sambandet mellan välmående och kvalitén på 

tjänsten som professionsmedlemmarna tillhandahåller existerar i revisionsprofessionen och 

tidigare studier har även funnit detta samband i lärar- samt läkarprofessionen. 

6.2.2 Metodologiska implikationer 

Det metodologiska bidraget är att vi har utvecklat ett nytt sätt att mäta revisionskvalité genom 

självutvärdering av effektivitet i revisionsprocessen. En subjektiv mätning är ett adekvat 

komplement och/eller substitut till objektiva mätningar för att kunna mäta revisionskvalité, 

eftersom Darling-Hammond (1986) skriver att professionsinterna granskningar eller 

utvärderingar leder till en hög precision och validitet. Detta bidrar till att forskningen gällande 

RK kan använda vår indikator och vår metodologi för att kunna få en bättre förklaring av RK 

och även möjligheten att säkerställa vår indikator som ett adekvat mått på RK. Vi bidrar även 

med en medvetenhet gällande att det kan finnas alternativ metodologi vid studiet av RK och 

att mått kan grundas på forskning från andra professioner eller organisationer, vilket kan 

öppna upp för nytänkande och kreativitet för kommande studier att skapa mått av RK som 

präglas av hög validitet och precision.   

6.2.3 Praktiska implikationer 

Vår studie belyser att revisorers välmående kan ha en påverkan på revisionskvalitén. Detta är 

betydelsefullt för revisionsprofessionen, eftersom revisionsbyråer kan öka medvetenheten 

gällande deras anställdas välmående och främst gällande vilka aspekter som bidrar minst till 

revisorernas tillfredsställelse med arbete. T.ex. kan det vara betydelsefullt att ge revisorerna 

en något högre lön, eftersom vi fann att revisorerna hade lägst tillfredsställelse med denna 

aspekt jämfört med de övriga aspekterna som utgör den totala tillfredsställelsen med arbetet. 

Samtidigt kan det vara betydelsefullt för byråerna (arbetsgivaren) att om byrån ökar 

revisorernas tillfredsställelse så kommer revisorerna anstränga sig mer och effektiviteten i 

revisionsprocessen kommer således öka vilket resulterar i en högre RK, vilket kan vara 
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fördelaktigt för intressenternas förtroende för revisionsbyråerna. Vår studie bidrar även med 

att förklara att mindre byråer genomför revisioner av en marginellt bättre kvalité och således 

kan potentiella kunder av revisionstjänster jämföra ett större antal revisionsbyråer, eftersom 

en stor revisionsbyrå per automatik inte medför att kunder får en revision av högre kvalité 

utan att även mindre byråer levererar revisionstjänster av hög kvalité. 

6.2.4 Empiriska implikationer 

Studien bidrar empiriskt med kunskap om hur svenska godkänd eller auktoriserade revisorer 

mår utifrån två aspekter inom subjektivt välmående. Vi observerade även att revisorers 

tillfredsställelse med arbetet är på en hög nivå i vår studie totalt sett, vilket innebär att de 

flesta revisor är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Den aspekt i arbetet som revisorerna 

i vår studie var mest tillfredsställda med var relationen till sina kollegor, vilket tyder på att 

samhörighet på arbetsplatsen och/eller samhörighet inom professionen är betydande. Det som 

bidrog minst till den totala tillfredsställelsen med arbete som revisorer upplever är 

tillfredsställelsen med lönen för det arbete som de utför. Detta tyder på att revisorer inte är 

lika tillfredsställda med lönen de erhåller för arbetet jämfört med exempelvis med den 

tillfredsställelse som revisorer upplever i relationen med sina kollegor. Observationer gjorde 

vi gällande revisorers tillfredsställelse med livet, där vi fann att revisorer överlag är 

tillfredsställda med sitt liv. Det som bidrog minst till den totala tillfredsställelsen med livet 

var att det kan finnas agerande i revisorernas liv de hade förändrat om de hade kunnat, 

samtidigt som de är tillfreds med sitt liv vilket är den faktor som bidrog mest till den totala 

tillfredsställelsen med livet. Detta kan tyda på att det finns vissa tveksamheter gällande 

ageranden eller val som revisorerna vill förändra, men samtidigt är de tillfreds med dessa 

ageranden. 

 

Studien bidrar med empirisk kunskap om hur effektivt revisorer utvärderar sig själva och även 

vilket arbetsmoment som revisorer finner att de utför mest effektivt. Vi fann att revisorerna i 

vår studie utvärderade sig själva som mycket effektiva gällande arbetsmomenten i 

revisionsprocessen överlag. Det arbetsmoment som revisorerna tycker att de är mest effektiva 

på är riskbedömningar och det som revisorerna fann att de var minst effektiva på var 

tidsplaneringen. En möjlig anledning till att tidsplaningen inte utförs lika effektivt som de 

andra momenten kan bero på revisionsyrkets karaktär, gällande variationer i 
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arbetsbelastningen (t.ex. hög-och lågsäsong) och att det kan vara svårt att uppskatta hur lång 

tid ett uppdrag tar, eftersom t.ex. att uppdragens komplexitet kan varierar. 

6.2.5 Samhällsimplikationer 

Revisorn ska uppfylla funktionen som marknadens väktare och om denna funktion inte 

uppfylls kan det få ekonomiska konsekvenser för intressenter, vilket kan äventyra samhällets 

ekonomiska välfärd. Välfärden påverkas negativt om det uppstår skandaler p.g.a. felaktigheter 

i finansiell information som företag presenterar. För att uppfylla funktionen som marknadens 

väktare krävs det att revisionen är väl genomförd. Revisionen kan bli påverkad av olika 

faktorer och därför är det viktigt att förstå vad som kan påverka kvalitén på revisionen. 

Revisionskvalitén kan bli påverkad av revisorers välmående och det är därför betydelsefullt 

att studera hur dessa individer mår. Ytterligare en implikation som grundas på vår studie kan 

vara att konkurrensen på revisionsmarknaden ökar och detta genom att de största byråerna 

inte automatiskt leder till en hög RK utan mindre byråer till och med utför revisioner av 

marginellt högre kvalité vilket medför att potentiella kunder har fler valmöjligheter. En högre 

konkurrens på revisionsmarknaden kommer leda till att byråer tävlar om kunder genom att 

tillhandahålla en högre RK vilket kommer leda till att byråerna levererar revisionstjänster av 

ännu högre kvalité samtidigt som byråer som inte kan leverera lika högkvalitativa 

revisionstjänster kommer bli utkonkurrerade. En stigande RK generellt sett kommer leda till 

att färre revisionsmisslyckanden kommer inträffa och således främjar samhällets ekonomiska 

välfärd.   

6.3 Begränsningar 

Vi är medvetna om att det existerar begränsningar gällande argumentationen för att forskning 

inom lärarprofessionen är applicerbar på revisorer. Detta grundas på att lärare inte är revisorer 

och vice versa, men vi finner det lämpligt att använda forskning från lärarprofessionen, 

eftersom professionerna uppvisar flera liknande karaktärsdrag i enlighet med Brante 

(2009).  Trots att vi argumenterar för att självutvärderad effektivitet i revisionsprocessen utför 

en adekvat indikator på RK finns det begränsningar i form av att det inte existerar tidigare 

studier som använd denna indikator vilket kan leda till validitetsbekymmer och kan därför 

kritiserats. 
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Ytterligare begränsningar är att metodologivalet gällande självutvärderingar. 

Självutvärderingar gällande välmående är bristfälliga i den utsträckning att det finns 

möjligheter respondenterna gör en felaktig eller oärlig utvärdering (Pavot & Diener 1993), 

vilket kan påverka vårt resultat. Att vi enbart har använt två aspekter av subjektiv välmående 

kan också vara en begränsande faktor i denna studie, eftersom det förkommer affektiva 

aspekter som kan påverka en individs subjektiva välmående (Pavot & Diener, 1993). 

Dessutom finns det andra koncept än subjektivt välmående som kan användas för att studera 

anställdas välmående. Välmående är ett kontroversiellt ämne (Ryan & Deci, 2001), vilket kan 

leda till att respondenterna besvarar frågorna felaktigt eller oärligt som kan påverka vårt 

resultat i studien (Pavot & Diener 1993). Frågorna gällande välmående besvaras utifrån 

respondenten personligt satta standard eller referens (Pavot & Diener, 1993). Detta gäller 

även för självutvärderad effektivitet i revisionsprocessen, eftersom Day et al (2006) skriver att 

respondenter besvarar frågorna utifrån sina egna parametrar och Berk (2005) skriver att 

individerna kan vilja ge sken av sig själva på det bästa sättet, vilket kan vara en begränsning. 

Detta medför att det en respondent tycker är tillfredsställande eller effektivt kan vara 

otillfredsställande eller ineffektivt för någon annan. Vi har förhoppningen om att revisorerna i 

revisonsprofessionen har snarlika standarder eller referenser när de besvarade vår enkät. Detta 

eftersom respondenterna tillhör samma profession och uppfyller samma kriterier för 

yrkesutövning (Brante, 2009).  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har funnit ett samband mellan revisorers välmående och revisionskvalité. Detta 

innebär att det finns goda möjligheter att expandera forskningen kring revisorers välmående, 

revisionskvalité och sambandet mellan dessa, eftersom forskningen på dessa områden är 

bristande. Det kan vara betydande att göra mätningar på revisorernas välmående genom 

positiv/negativ affekt med hjälp av exempelvis PANAS-skalan (Watson et al, 1988) för att 

belysa andra delar av revisorers subjektiva välmående. Revisorernas välmående kan även 

studerats genom Ryffs (1989) koncept om psykologiskt välmående. Kommande studier kan 

inspireras av forskning inom andra professioner som t.ex. Van Horn et al (2004) som tar 

hänsyn till lärares professionella välmående. 
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Att mäta revisionskvalité i form av självutvärderad effektivitet i revisionsprocessen kan 

utvecklas och valideras som en adekvat indikator för revisionskvalité genom att jämföra 

denna indikator mot existerande indikatorer.  Forskning kan även bedrivas för att kontrollera 

att revisorernas självutvärdering är ett lämpligt sätt att samla in information inom 

revisionsprofessionen genom att jämföra självutvärderingen mot t.ex. chefers utvärdering av 

dessa resultat. Det kan även vara betydande att studera vilket av de olika arbetsmomenten i 

revisionsprocessen som har störst påverkan på revisionskvalitén. Detta kan leda till att 

speciella insatser kan genomföras för att underlätta eller assistera revisorns arbete i det 

specifika momentet och där med säkerställa en hög revisionskvalité. 
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Appendix 1 – Intervjuguide  

 

Intervjuguide för intervjuerna med två auktoriserade revisorer anställda på en Big 4 byrå. 

Intervju 1 genomfördes med en auktoriserad revisor på denna persons kontor. Intervju 2 

genomfördes via telefon, eftersom denna revisor arbetar annan ort och vi hade inte möjlighet 

att besöka denna ort. Inledningsvis till intervjuerna ställdes frågor om revisorn som bidrog till 

en generell information som t.ex. revisorns födelseår, antal år som revisor och antal uppdrag. 

Därefter ställdes öppna frågor kring revisionen och dess effektivitet/ineffektivitet.  

 

1. Hur utformas en revision?  

Denna i intervjufråga kommer medföra en förståelse hur en revisor uppfattar hur en revision 

genomförs. Detta medför att vi kommer erhålla information om revisionens olika 

arbetsmoment och således bekräfta om det teoretiska resonemangen gällande 

revisionsprocessen olika arbetsmoment stämmer.  

 

2. Vad kännetecknar en effektiv/ineffektiv revisionsprocess?  

Den här intervjufrågan kommer bidra till information om vilka delar i revisionsprocessen som 

är betydande för revisionsprocessens effektivitet. Frågan ställs även för att få information om 

vad som kan leda till ineffektivitet i revisionsprocessen. Denna fråga kommer generera 

information om vilka moment i revisionsprocessen som är betydande för effektiviteten.  

  



 

II 

 

Appendix 2 – Introbrev 
 

Hej! 

Vi är medvetna om att ni har en stressig period just nu, men vi hade uppskattat 

om ni hade avlagt två minuter av er tid för svara på vår enkät. Undersökningens 

syfte är att studera revisorers välmående och hur detta påverkar arbetet som 

revisorer utför. 

 

Denna enkät skickas ut till samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i 

Sverige och enkäten är en del i vårt examensarbete som pågår i dagsläget på 

civilekonomprogrammet, med inriktning redovisning, vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 

Här är länken till undersökningen: (Länk till enkäten) 

 

Tack på förhand för ditt deltagande och svaret hanteras konfidentiellt! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Pettersson  

Nicklas Vackenfeldt  

  



 

III 

 

Appendix 3 – Introbrev påminnelse 
 

Hej! 

Detta är en påminnelse som skickas ut till er som ännu inte svarat på enkäten. Vi 

är medvetna om att ni har en stressig period just nu, men vi hade uppskattat om 

ni hade avlagt två minuter av er tid för svara på vår enkät. Undersökningens 

syfte är att studera revisorers välmående och hur detta påverkar arbetet som 

revisorer utför. 

 

Denna enkät skickas ut till samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i 

Sverige och enkäten är en del i vårt examensarbete som pågår i dagsläget på 

civilekonomprogrammet, med inriktning redovisning, vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 

Här är länken till undersökningen: (Länk till enkäten) 

 

Tack på förhand för ditt deltagande och svaret hanteras konfidentiellt! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Pettersson  

Nicklas Vackenfeldt 



 

IV 

 

Appendix 4 – Enkätundersökning  

 

 

Välmående och effektivitet i revisionen 

 

 
Sida 1 

 
1. Jag är född (årtal)? 

 

 
 

2. Jag är 
 

 
Man 

 

 
3. Hur länge har du varit auktoriserad/godkänd revisor (antal år)? 

 

 
 

4. Ungefär hur många revisionsuppdrag har du varit involverad i (inkl. som påskrivande revisor) under de senaste sex 

månaderna (antal)? 

 

 
 

5. Ungefär hur många revisionsuppdrag har du varit påskrivande revisor för under de senaste sex månaderna (antal)? 
 

 
 

6. 

Jag är inte alls 

tillfredställd 

Jag är mycket 

tillfredställd 
 

 
2. Hur tillfredsställd är 

du med 

personen/personerna 

som granskar ditt 

arbete? 
 

 
4. Hur tillfredsställd är 

du med den lön du får 

för ditt arbete? 
 

 
6. Om du tar allt i 

beaktning, hur 

tillfredsställd är du 

med din nuvarande 

arbetssituation? 

5. Hur tillfredsställd är 

du med 

karriärmöjligheterna 

som finns inom din 

organisation? 

3. Hur tillfredsställd är 

du med relationen till 

dina kollegor och 

kamrater på 

arbetsplatsen? 

1. Hur tillfredställd är 

du med ditt arbetes 

karaktär? 

Kvinna 



 

V 

 

7. 
 
 

Jag håller inte 

alls med 

Jag håller 

fullständigt 

med 
 

 
2. Omständigheterna i 

mitt liv är utmärkta. 
 

 
4. Hitintills har jag 

uppnått de viktigaste 

sakerna jag vill ha i 

mitt liv. 
 

 
 
 

Sida 2 
 

8. Revisionsprocessen (under de senaste sex månaderna) 

Hur effektiv anser du att vara när det gäller: 

Mycket 

ineffektiv 

Mycket 

effektiv 
 

 
2. 

Väsentlighetsbedömningen 

i revisionen? 
 

 
4. Tidsplanering i 

revisionen? 
 

 
6. Utvärdering av 

resultatet av ditt arbete i 

revisionen? 

5. Arbetet i 

revisionsprocessen totalt 

sett? 

3. Bedömningar av risker i 

revisionen? 

1. Förberedelse och 

planering av revisionen 

5. Om jag kunde leva 

om mitt liv hade jag 

knappt ändrat något. 

3. Jag är tillfreds med 

mitt liv. 

1. På de flesta sätt är 

mitt liv nära mitt ideal. 
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Appendix 5 – Korrelationsmatris 1 
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Appendix 6 – Korrelationsmatris 2 
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Appendix 7 – Korrelationsmatris 3 
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Appendix 8 – Regression för modell 2, normalfördelad 
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Appendix 9 – Regression för modell 3, normalfördelad 

 


