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I 

 

Sammanfattning 

Tidigare studier har påvisat att kvalitetshotande beteende existerar inom the Big Four. Andra 

studier har även påvisat att revisioner håller lägre kvalitet inom mindre revisionsbyråer jämfört 

med större, dock har endast ett fåtal forskat om kvalitetshotande beteende inom mindre 

revisionsbyråer. Denna studie utreder ifall det går att påvisa ett kvalitetshotande beteende inom 

mindre revisionsbyråer och, om så, på vilket sätt detta skiljer sig mot större revisionsbyråer. För 

att undersöka om detta beteende finns har en jämförande studie genomförts med Sweeney & 

Pierce (2004b; 2005). Det empiriska materialet har inhämtats från sju mindre revisionsbyråer, 

där fyra partners och tre revisorer intervjuats. Det empiriska materialet har sedan analyserats och 

jämförts med Sweeney & Pierce (2004b; 2005) två tidigare studier, med hjälp av studiens 

teoretiska analysmodell. Studien kunde påvisa att kvalitetshotande beteende även existerar inom 

mindre revisionsbyråer om revisorerna blir alltför pressade, samt att den formella kontrollen ökat 

inom revisionsbranschen.  
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1. Inledning 

Detta avsnitt inleds med uppsatsens problembakgrund. Vidare förs en diskussion om 

kvalitetshotande beteende för att sedan presentera uppsatsens forskningsfråga, syfte och 

disposition.  

1. 1 Problembakgrund 

Management Control Systems är olika sorters verktyg som används för att transportera 

organisationens mål och se till att målen uppnås av dess medlemmar (Otley & Berry, 1980). 

Inom en revisionsbyrå kan dessa mål summeras som “maximeringen av debiterbara timmar” 

(lönsamhet) och “maximeringen av revisionens kvalitet”, menar McNair (1991). Dessa mål 

orsakar dock svårigheter, eftersom revisionsbyråerna vill behålla en revision av hög kvalitet
1
 

samtidigt som kostnaderna hålls nere (McNair, 1991; Otley & Pierce, 1996a). En förhöjning av 

kvaliteten i en revision leder generellt till högre kostnader, eftersom den faktiskta arbetstiden 

ökar (Sweeney & Pierce, 2004a). Denna ständiga konflikt mellan kostnad och kvalitet har 

medfört att revisorer ibland agerat på ett dysfunktionellt sätt, bland annat genom att manipulera 

den debiterbara tiden och genom att utföra revisioner av sämre kvalitet (Alderman & Deitrick, 

1982; Otley & Pierce, 1996a; Malone & Roberts, 1996). Dessa studier har testat relationen 

mellan olika förklarande variabler och dysfunktionellt beteende. Sådana beteenden har 

klassificerats som kvalitetshotande beteenden och underrapportering av debiterad tid (Sweeney 

& Pierce, 2004a). 

Indikationer av dysfunktionellt beteende inom revisionsbyråer påvisades i studier under slutet av 

1970-talet samt under 1980-talet (Alderman & Deitrick, 1982; Kelley & Margheim, 1987). 

Klimatet i branschen har dock förändrats, på grund av till exempel Enron-skandalen 2001, och 

lite uppmärksamhet har riktats mot dessa förändringar i föregående studier (Sweeney & Pierce, 

2004b). Tidigare forskning har byggt på kvantitativa metoder (Alderman & Deitrick, 1982; Otley 

& Pierce, 1996a; Malone & Roberts, 1996; Sweeney & Pierce, 2004a), vilket ledde till att 

Sweeney & Pierce (2004b) utförde en kvalitativ studie kring ämnet kvalitetshotande beteenden. 

Inom dessa beteenden kan det urskiljas fyra olika sorters undersökningsområden: individuella 

                                                 
1
 Ordet kvalitet inom revision är ett svårdefinierbart begrepp (Wooten, 2003). Francis (2006) relaterar kvaliteten i en 

revision till dess brister: ju mer brister revisionen innehåller desto lägre kvalitet. Detta leder till svårigheter med att 

undersöka kvaliteten inom en revision, även hos revisionsbyråerna själva (Power, 2003) 
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variabler, överordnadsvariabler, kontrollsystemsvariabler samt kontextuella variabler (Alderman 

& Deitrick, 1982; Kelley & Margheim, 1987; Otley & Pierce, 1995; Malone & Roberts, 1996). 

Sweeney & Pierce (2004b) inriktade sin undersökning på kontrollsystemsvariabler, såsom: 

tidspress, delaktighet i målsättningen samt stilen på prestationsutvärderingen. Till skillnad från 

tidigare studier (Otley & Pierce, 1996a) påvisade Sweeney & Pierce (2004b) bland annat att 

revisorer har tidspress när det gäller interna och externa deadlines samt tidsbudget. Dessa kunde i 

sin tur leda till ett kvalitetshotande beteende. Vidare utförde Sweeney & Pierce (2005) en 

uppföljningsstudie där de istället intervjuade partners
2
 inom the Big Four

3
. Studien ämnade 

undersöka deras perspektiv samt hur byråns formella och informella kontroller kunde relateras 

till kvalitetshotande beteenden. Studien konstaterade att de formella kontrollerna i själva verket 

var av en mer informell karaktär. En informell kontroll kallad clan control kunde även påvisas, 

något som tidigare forskning inte funnit. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning som funnit ett kvalitetshotande beteende inom revisionsbyråer har utförts på 

the Big Four i bland annat USA och Irland (Alderman & Deitrick, 1982; Otley & Pierce, 1996a; 

Malone & Roberts, 1996; Sweeney & Pierce, 2004b). Det finns dock få studier som funnit bevis 

att kvalitetshotande beteenden existerar inom mindre revisionsbyråer. Tidigare studier har 

nämligen bevisat att mindre revisionsbyråer håller lägre kvalitet i deras revision än större (t.ex. 

DeAngelo, 1981; Colbert & Murray, 1998). Variabler som undersökts i dessa studier är bl.a. 

klientspecifika quasi-rents
4
 (DeAngelo, 1981), priset för en revision (Francis; 1984; Francis & 

Simon, 1987) och peer-review utvärderingar från AICPA
5
 (Colbert & Murray, 1998). Detta 

innebär att ett kvalitetshotande beteende torde existera inom mindre revisionsbyråer, eftersom 

detta påvisats inom the Big Four. Vår forskningsfråga blir därför följande:  

 

Går det att påvisa ett kvalitetshotande beteende inom mindre revisionsbyråer och, om så, på 

vilket sätt skiljer det sig mot större revisionsbyråer?  

  

                                                 
2
 Partner är en revisor som även är delägare i revisionsbyrån denne arbetar på. 

3
 Big Four benämns vanligtvis internationellt sett som Delolitte, Ernst & Young, KPMG och Pwc. 

4
 Klientspecifika quasi-rents är vinsten minus alternativkostnaden på kort sikt (Economic Glossary, 2008)  

5
 American Institute of Certified Public Accountants 
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1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att utreda huruvida kvalitetshotande beteenden existerar inom mindre 

revisionsbyråer och, om så, på vilket sätt detta skiljer sig mot större revisionsbyråer. Studien 

ämnar undersöka detta genom att genomföra en jämförande studie med Sweeney & Pierce 

(2004b; 2005) två olika studier, där vi undersöker mindre revisionsbyråer istället för the Big 

Four. Uppfattningen kring kvalitetshotande beteende kan även skilja sig mellan olika roller inom 

revisionsbyråer. Därför kommer undersökningen utföras på både revisorer och partners. 

Analysens utfall syftar till att fylla ett gap inom revisionsforskningen av kvalitetshotande 

beteende genom att påvisa likheter och skillnader mellan mindre och större revisionsbyråer.  

1.4 Disposition 

Studien följande avsnitt är ett teoriavsnitt där tidigare forskning samt teoretisk bakgrund 

presenteras för att sedan följas upp av vår teoretiska analysmodell. Teorin avslutas med en 

sammanfattning av centrala begrepp. Detta följs av ett metodavsnitt där tillvägagångsättet för 

studien, operationalisering samt val av fallföretag och respondenter beskrivs. I empiriavsnittet 

redovisas resultat av de genomförda intervjuerna, för att sedan analyseras gentemot Sweeney & 

Pierce (2004b; 2005) studier samt den teoretiska analysmodellen. Avslutningsvis förs en 

slutdiskussion för att sedan presentera studiens slutsatser samt förslag för vidare forskning.  
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2. Teori 

Denna uppsats handlar om kvalitetshotande beteenden inom mindre revisionsbyråer och, om det 

påvisas, på vilket sätt detta skiljer sig mot större revisionsbyråer. För att skapa förståelse kring 

detta presenteras inledningsvis en definition av kvalitetshotande beteende som följs av en 

redogörelse om hur revisionsbyråns storlek påverkar kvaliteten. Sedan presenteras tidigare 

forskning, den teoretiska analysmodellen för att avslutningsvis sammanfatta de centrala 

begreppen som ligger till grund för studiens analys. 

2.1 Kvalitetshotande beteende  

Om revisorer agerar på ett felaktigt sätt kan det hota kvaliteten i revisionen, även kallat 

kvalitetshotande beteende (Sweeney & Pierce, 2004b). Detta beteende kan i sin tur ske medvetet 

eller omedvetet (Ibid). Kvalitetshotande beteende innebär t.ex. att en revisor signerar en revision 

utan att ha gjort det nödvändiga arbetet (premature sign-off) som krävs eller minskat urvalet i 

revisionen utan att detta framgår i revisionsberättelsen (Alderman & Deitrick, 1982). När 

revisorer godtar klienters svaga förklaringar eller hoppar över viktiga steg i en revision kan det 

också innebära ett kvalitetshotande beteende (Kelley & Margheim, 1990).  

Kvalitetshotande beteende klassificeras som en typ av dysfunktionellt beteende (Sweeney & 

Pierce, 2004a). Dysfunktionellt beteende kan i sin tur innebära att revisorer som upplever 

tidspress väljer att arbeta på privat tid och inte rapporterar tiden som debiterbar tid hos klienten. 

Detta behöver nödvändigtvis inte hota kvaliteten, men det kan få negativa konsekvenser och leda 

till ett eventuellt kvalitetshotande beteende hos framtida revisorer på grund av orealistiska 

tidsbudgetar (Otley & Pierce, 1996a). Utifrån tidigare forskning (t.ex. Alderman & Deitrick, 

1982; Otley & Pierce, 1996a) sammanställde Sweeney & Pierce (2004b) ett antal olika variabler 

som kunde leda till kvalitetshotande beteende.  Dessa variabler delades upp i fyra olika 

kategorier: individuella variabler, överordnadsvariabler, kontrollsystemsvariabler, kontextuella 

variabler. 

2.2 Hur revisionsbyråns storlek påverkar kvaliteten  

Flera forskare (t.ex. Simunic, 1980; DeAngelo, 1981) har studerat om det finns någon skillnad i 

kvalitet inom större och mindre revisionsbyråer. Problemet är att det finns stora svårigheter kring 

mätning av kvalitet (Palmrose, 1986; Power, 2003). En forskare som tidigt kunde påvisa 
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skillnader i kvaliteten inom revisionsbyråer var DeAngelo (1981). Eftersom större 

revisionsbyråer hade fler klienter, ceteris paribus, var de inte lika beroende av quasi-rents från 

enskilda klienter. Litteraturstudien visade att de större revisionsbyråerna utförde revisioner av 

högre kvalitet, eftersom att de hade mer att riskera vid en eventuell felrapportering.  

Andra forskare har funnit att the Big Eight (idag Big Four) utvecklat ett starkt varumärke och 

ville därför behålla ett gått rykte genom att utföra revisioner av hög kvalitet (Simunic & Stein, 

1987; Francis & Wilson, 1988). Andra studier har även funnit bevis att the Big Eight tagit ut 

högre avgifter än mindre byråer (Francis, 1984; Palmrose, 1986). Om man utgår ifrån den 

uppfattningen att kvaliteten är kopplad till storleken på revisionsbyråer, kan det i så fall antas att 

Big Eight håller högre kvalitet (Palmrose, 1986). Francis (1984) kunde med sin studie påvisa att 

de större revisionsbyråerna (Big Eight) i Australien tar ut en högre avgift för revision än de 

mindre. Francis (2004) menade att högre avgifter inte nödvändigtvis behöver betyda högre 

kvalitet i revisionen. Det kan dock ske individuella misstag och därför bör dessa argument 

istället ses som att större revisionsbyråer generellt sett håller högre kvalitet. Däremot styrks 

argumenten att the Big Four skulle hålla högre kvalitet av Colbert & Murray (1998). Genom att 

studera 422 st. mindre revisionsbyråer utifrån peer-review utvärderingar från AICPA kunde även 

dessa forskare påvisa en möjlig skillnad i kvalitet mellan revisionsbyråer. Studien kunde 

fastställa att det fanns vissa brister i revisionen inom mindre revisionsbyråer.  

2.3 Tidigare forskning 

För att få en förståelse över vad kvalitetshotande beteende innebär, är det viktigt att förstå dess 

utveckling. Därför presenteras den tidigare forskningen i kronologisk ordning för att tydliggöra 

denna utveckling.  

Forskning har bedrivits under en längre tid inom ämnet Management Control Systems, där 

Contingency Theory varit en teori som tidigare studier utgått ifrån (ex. Otley & Pierce, 1996a; 

Sweeney & Pierce, 2004a). Denna teori har används för att få en ökad förståelse över hur 

organisationen påverkas av diverse beteenden (Otley & Pierce, 1996a; Sweeney & Pierce 

2004a). Gällande organisationsteori med inriktning mot dysfunktionellt beteende inom 

revisionsbyråer dröjde det tills slutet av 1970-talet innan forskare började undersöka ämnet 

(Alderman & Deitrick 1982; Kelley & Margheim, 1987). Startpunkten var åren 1977 och 1978 

när AICPA publicerade två rapporter. Dessa rapporter kunde påvisa att revisorer i vissa fall 
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godkände revisioner innan vissa nödvändiga steg hade fullgjorts (premature sign-off) (Alderman 

& Dietrick, 1982). Efter AICPA:s två rapporter följde Rhode (1978) upp ämnet i en studie där 

det framkom att premature sign-off kunde till stor del bero på tidsbudgetpress. Denna studie 

kompletterades av en bredare studie gjord av Alderman & Dietrick (1982) som kom fram till 

samma slutsatser, men där även en koppling mellan tidsbudgetpress och underrapportering av 

debiterbar tid kunde påvisas. 

Forskningen kring ämnet kvalitetshotande beteende har fortsatt sedan dess, där forskare upptäckt 

andra viktiga variabler kopplade till kvalitetshotande beteende (t.ex. Otley & Pierce, 1996a). 

Bland de genomförda undersökningar kan nämnas McNair (1991), som fann att olika sorters 

kvalitetshotande beteende grundade sig på den ständiga konflikten mellan kvalitet och kostnad. 

En annan studie är den av Kelley & Margheim (1990), som fann att en översiktlig undersökning 

av dokumentation och godkännandet av svaga klientförklaringar i genomförda revisioner kunde 

kopplas till dysfunktionellt beteende. Dessa forskare kunde även påvisa en inverterad U-formad 

funktion mellan kvalitetshotande beteende och tidsbudgetpress (se figur 2). Senare gjordes det 

dock en studie av Otley & Pierce (1996b) som istället fann en linjär funktion mellan 

kvalitetshotande beteende och budgetåtstramande. En av de senare studierna inom ämnet är den 

utförd av Sweeney & Pierce (2004a), där studien hade som mål att undersöka kostnads- och 

kvalitetskonflikten samt förhållandet mellan specifika nivå-organisationsvariabler och hur dessa 

påverkade revisorernas beteende. Forskarna kom fram till två viktiga kategorier av variabler som 

kunde kopplas till kvalitetshotande beteende, nämligen tidspress och prestationsutvärdering. 

Fram till denna tidpunkt hade det endast genomförts kvantitativa undersökningar inom detta 

ämne (bl.a. Alderman & Deitrick, 1982; McNair, 1991; Sweeney & Pierce, 2004a), vilket hade 

resulterat i att många tidigare studier hade bristfälliga förklarande egenskaper (Sweeney & 

Pierce, 2004b). En annan viktig orsak var dessutom att ämnet grundade sig på utdaterade 

modeller och variabler, som inte tog hänsyn till de förändringar som ägt rum inom revisionsyrket 

(Ibid). Dessa faktorer ledde till att Sweeney & Pierce (2004b) genomförde den första kvalitativa 

studien kring kvalitetshotande beteenden inom revisionsbyråer. Syftet med studien var att öka 

förståelsen kring kontrollsystemsvariabler, som tidigare visats vara kopplade till kvalitetshotande 

beteende. Studien använde sig av 25 semistrukturerade intervjuer med revisorer som arbetat 
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under tre till fyra år hos the Big Four på Irland. Studien kom fram till att kvalitetshotande 

beteende påverkas av tidsbudgetar samt externa och interna deadlines.  

Sweeney & Pierce (2005) gjorde året därpå en uppföljningsstudie där de, istället för att intervjua 

revisorer, fokuserade på att intervjua partners som arbetade på the Big Four. Forskarna 

studerade partners perspektiv på kvalitetshotande beteenden, hur byråerna arbetade med de 

formella och informella kontrollerna samt hur dessa kontroller kunde relateras till 

kvalitetshotande beteenden. Dessutom undersökte forskarna andra variabler som inte kartlagts 

inom revisionsbyråer, såsom clan control, vilket innefattar en mer informell kontroll inom 

byråerna. Studien påvisade bl.a. att en informell kontroll kallad för clan control existerade inom 

revisionsbyråerna, något som tidigare forskning inte påvisat. 

Samtidigt som forskningen kring olika kvalitetshotande beteenden hade påbörjats (bl.a. Rhode, 

1978; Alderman & Dietrick, 1982), genomförde DeAngelo (1981) en studie kring hur kvaliteten 

på revisionen påverkas i förhållande till revisionsbyråns storlek. DeAngelo (1981) menade att 

större revisionsbyråer håller en högre kvalitet i revisionen, eftersom att en felrapportering hos en 

större revisionsbyrå kunde leda till negativa konskevenser i högre grad än hos mindre 

revisionsbyråer. Detta grundar sig på att större revisionsbyråer har större kunder som genererar 

större intäkter än mindre revisionsbyråer. Andra forskare som bedrev liknande studier kom fram 

till att större revisionsbyråer, de så kallade Big Eight, etablerat ett starkt varumärke och gott 

rykte som de ville bibehålla genom att utföra revisioner av hög kvalitet (Simunic & Stein, 1987; 

Francis & Wilson, 1988). 

Sammanfattningsvis har studier inom ämnet utförts över hela världen, såsom Australien (Coram, 

et al., 1999), Nya Zeeland (Cook & Kelley, 1991), USA (Kelley & Margheim, 1990), 

Storbritannien (Willett & Page, 1996), Frankrike (Herrbach, 2002 refererad i Sweeney & Pierce, 

2004b) och Irland (Otley & Pierce, 1996a; Sweeney & Pierce 2004b; 2005).  Dessa studier har 

påvisat en liknande struktur inom the Big Four i dessa olika länder, menar Sweeney & Pierce 

(2004b). 
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2.4 Teoretisk analysmodell 

Sweeney & Pierce (2004b), som intervjuade revisorer, fokuserade sin studie kring en kategori 

som kan leda till kvalitetshotande beteende som benämns kontrollsystemsvariabler. Denna 

kategori kan delas upp i tre olika variabler: tidspress, deltagande i målsättningen samt stilen på 

prestationsutvärderingen. Sweeney & Pierce (2005) fortsättningsstudie, som intervjuade 

partners, undersökte sedan två typer av kontrollsätt: formell och informell kontroll. Eftersom 

detta är en jämförande studie som utgår ifrån Sweeney & Pierce (2004b; 2005) två studier består 

därför vår teoretiska analysmodell av dessa fem variabler (se figur 1). 

 

2.4.1 Tidspress  

Det har forskats om många faktorer som kan leda till kvalitetshotande beteende, till exempel 

områden som revisorers personlighet och de överordnaders ledarskapsstil, men den vanligaste 

förekomsten av kvalitetshotande beteende beror på tidspress (Peytcheva & Gillett, 2012). Rhode 

(1978) kunde konstatera att tidskontrollering visat sig vara den mest omfattande sättet att 

kontrollera kostnader i revisionsbyråer. Tidspress är en generell term som inom 

redovisningsforskning kan delas upp i två typer: tidsbudgetpress och deadlinepress (DeZoort, 

1998; Sweeney & Pierce, 2004b). Tidsbudget är den samlade tiden från alla delmoment i en 

Figur 1: Undersökningsfaktorer kring kvalitetshotande beteende 
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revision från planering till slutförande (Margheim et al., 2005). En revison består av olika 

delmoment. Först upprättas en planering av tidsbudgeteb där det bestäms vilka revisionsåtgärder 

som ska genomföras för att sedan utföra själva revisionen. Utifrån den uppsatta tidsbudgeten sker 

sedan en uppföljning för att undersöka om rätt slutsatser dragits, för att sedan avsluta detta 

moment med en granskning av årsredovisningen (intervju partner 4).  

Tidsbudget är viktig för planering och styrning av revisionsuppdrag, men den har begränsningar 

såsom personal- och avgiftsbegränsningar. Tidsbudgeten skapar även alltmer påtryckningar på 

kvaliteten i en revision, eftersom byråerna vill maximera vinsten på grund av konkurrensen inom 

revisionsmarknaden. När man talar om tidsdeadline innebär det ofta påtryckningar för att 

specifika mål ska slutföras. Påtryckningar inom revision kan komma från olika håll, både internt 

(revisionsbyrån) och externt (klienter eller tillsynsmyndigheter). Ofta skapar deadlines ytterligare 

stress hos revisorerna, även om vissa deadlines är förväntade. (DeZoort, 1998.) 

Kelley & Margheim (1990) kunde genom deras studie påvisa en omvänd U-formad relation 

mellan tidsbudgetpress och kvalitetshotande beteende. En ökning av tidspressen ökade även det 

kvalitetshotande beteendet upp till en viss punkt, där revisorernas beteende förändrades (se figur 

2). Forskarna kunde konstatera att det kvalitetshotande beteendet minskade efter denna punkt på 

grund av att tidsbudgeten var ouppnåelig. Det kom dock senare en studie av Otley & Pierce 

(1996b) som istället fann en linjär funktion mellan kvalitetshotande beteende och tidspress (se 

figur 2). Denna konflikt löstes dock sedan av Sweeney & Pierce (2004b) som visade på att Otley 

& Pierce (1996b) linjära funktion endast visade upp till den punkt där tidspressen ansågs vara 

ouppnåelig. Sweeney & Pierce (2004b) menade därför på att denna punkt kunde variera mellan 

olika revisorer på grund av olika typer av faktorer, såsom variationen i tidspress mellan revisorer 

och projekt, hur pass kontrollerad revisorerna är, prestationsutvärderingsstilen samt graden av 

deltagande i målsättningen. Alderman & Deitrick (1982) kunde påvisa att revisorer i vissa fall 

slutförde revisioner under icke-debiterbartid samt förhastat godkännande av revisioner och att 

detta skedde på grund av tidspress. Dessa ageranden kunde även tidigare påvisas av Rhode 

(1978), men i mindre utsträckning, genom sin omfattande studie av 2016 medlemmar i AICPA.  
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McNair (1991) menar att det uppstår en konflikt när tidsbudget används inom en revisionsbyrå. 

Tidsbudget är tänkt att planera och utvärdera hur ett revisionsteam presterar. Vidare är tjänsten 

som en revisionsbyrå utför serviceinriktad, vilket i sin tur är arbetskrävande. Ökar man servicen 

ökar kostnaden för byrån, så länge effektiviteten inte ökar i samma utsträckning. Denna service 

utförs på en marknad med stor konkurrens (McNair, 1991), vilket i sin tur skapar påtryckningar 

på kvaliteten (DeZoort, 1998). För att kvaliteten i en revision ska förbättras krävs mer tid av 

revisorerna vilket i sin tur leder till ytterligare kostnader, menar Beattie & Fearnley (1998). Den 

hårda konkurrensen om revisionsarvodet ökar även svårigheten att återfå dessa kostnader. 

2.4.2 Deltagande i målsättningen 

Shields & Shields (1998) menar att eftersom de underordnade ofta har mer kunskap än deras 

överordnade om uppdraget de arbetar med, kan de underordnades deltagande i budgetarbetet ge 

nyttig information vid upprättande av en budget. Genom att delta i en budgetsättning kan det i 

sin tur öka motivationen hos den anställda att nå budgeten. De studier som inom revision tagit 

hänsyn till deltagande i målsättningen (ex. Sweeney & Pierce, 2004a) har funnit motsägande 

kopplingar till kvalitetshotande beteende men ingen koppling till tidspress. Sweeney & Pierce 

(2004b) menar dock att detta kan betyda att de underordnade i själva verket inte har något 

Figur 2: Korrelation mellan tidspress och kvalitetshotande beteende 
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inflytande över deras budgetsättning. Aryris (1952, refererad i Sweeney & Pierce, 2004b) kallar 

detta fenomen för pseudo-inflytande. Sweeney & Pierce (2004b) menade därför att forskningen 

borde fortsätta inom denna relativt outforskade variabel inom revision.  

2.4.3 Stilen på prestationsutvärderingen 

Studier har visat att det primära sättet att prestationsutvärdera revisorer varit genom att 

undersöka huruvida de nått upp till en tidsbudget (Kelley & Seiler, 1982). Tidsbudgetar anses 

ofta vara svåruppnåeliga, vilket också leder till att revisorerna sällan når upp till dessa utan att 

begå någon typ av dysfunktionellt beteende (Otley & Pierce, 1996a). Prestationsutvärdering är 

dock en viktig aspekt inom revisionsbyråer (Dirsmith & Covaleski, 1985). Stilen på 

prestationsutvärdering var även en viktig faktor när det kom till att upptäcka kvalitetshotande 

beteende (Sweeney & Pierce, 2004a). Dirsmith & Covaleski (1985) fann även bevis på att ledare 

gav informell feedback till medarbetare och ansåg därför att detta var något framtida forskare 

borde undersöka vidare.  

2.4.4 Formella kontroller inom revisionsbyråer 

Inom revisionsbyråer kan det enligt Power (2003) vara problematiskt att veta hur pass effektiva 

olika typer av kvalitetskontroller är, även efter ett utfört arbete, på grund av svårigheten att mäta 

hur pass effektiv en revision är. Detta har gjort att den viktigaste kvalitetskontrollen i en 

genomförd revision blivit revisionsgenomgången (Gibbins & Trotman, 2002), som i sin tur blivit 

allt mer muntlig (Barrett et al., 2005). Review by interview (Ibid) har därför börjat användas inom 

revisionsbyråer, vilket innebär att kontrolleraren har en löpande kontakt med revisorerna och att 

det därmed görs en revisionsgenomgång i realtid (Bedard & Maroney, 1999). Andra typer av 

formella kontroller är mer beteendeinriktade och grundar sig på de regler och ramverk över hur 

revisionsprocessen och revisionstillsynen utförs, enligt Sweeney & Pierce (2005). Många 

överordnade som utför dessa kontroller, som inom the Big Four oftast varit senior revisorer, har 

haft mycket egen tidspress (Otley & Pierce, 1996a). Detta har i sin tur lett till att de utförda 

kvalitetskontrollerna påverkats negativt på grund av de överordnaders tidspress (Ibid).  

2.4.5 Informella kontroller  

Ett sätt att kontrollera en organisation mer informellt är genom användningen av clan control 

(Ouchi, 1980). Ouchi (1979) presenterade denna kontrollmekanism som en del i en konceptuell 

referensram för att hjälpa företag att organisera samt kontrollera sina anställda. Denna baserades 
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på tre olika kontrollmekanismer: markanden, byråkrati samt clan control. Ouchi (1979) 

argumenterade att de traditionella sätten att kontrollera beteende och output inte är tillförlitliga 

vid två tillfällen: när det inte går att mäta ett företags output och när det endast finns en 

ofullständig kunskap om dess transformationssystem (Ouchi, 1979). Under dessa situationer kan 

endast clan control användas, dvs. användningen av ritualer och normer som kontrollsätt (Ouchi 

& Bartel, 1984). Inom revisionsbyråer har det dock endast genomförts ett fåtal studier med 

inriktning på om clan control används (t.ex. Covaleski et al., 1998). Sweeney & Pierce (2005) 

fann dock indikationer på att clan control användes av partners för att kontrollera 

revisionsbyrån. Clan control har även upptäckts i hög grad inom redovisningsföretag 

(Macintosh, 1985: 180) samt generellt sett inom organisationer (Ouchi, 1979).   

2.5 Sammanfattning av teori 

I studiens teoretiska analysmodell har ett flertal centrala begrepp presenteras som kommer vara 

av stor vikt när det empiriska materialet sedan analyseras. Syftet med denna studie är att utreda 

huruvida kvalitetshotande beteenden existerar inom mindre revisionsbyråer och, om så, på vilket 

sätt detta skiljer sig mot större revisionsbyråer. Detta uppnås genom att utföra en jämförande 

studie med Sweeney & Pierce (2004b; 2005) två olika studier. Studiens centrala begrepp som 

kan kopplas till kvalitetshotande beteende är tidspress, delaktighet i målsättningen, stilen på 

prestationsutvärderingen, formell kontroll och informell kontroll (i form av clan control). Dessa 

begrepp är därför viktiga att undersöka samt ge en förklaring till, för att sedan kunna besvara 

studiens syfte. Nedan (tabell 1) definieras därför dessa centrala begrepp ur den teoretiska 

analysmodellen. 

Tabell 1: Sammanfattning av den teoretiska analysmodellen 

Tidspress Grundar sig på tidsbudgetpress, interna samt externa deadlines. Denna 

tidspress leder ofta till en konflikt mellan tid och kvalitet.  

Delaktighet i målsättningen Handlar om att känna sig delaktig både i målsättningen samt i 

budgetplaneringen. 

Stilen på 

prestationsutvärderingen 

Innebär oftast en kontroll om revisorerna nått upp tidsbudgeten, interna 

samt externa deadlines.  

Formell kontroll Kontroller som krävs externt eller/och internt. Exempelvis en 

revisionsgenomgång, där review-by-interview allt mer börjat användas. 

Dessutom finns mer beteendeinriktade formella kontroller. 

Informell kontroll  

(clan control) 

Clan control är användningen av ritualer och normer. Detta används när 

det inte går att mäta ett företags output och när det finns en ofullständig 

kunskap om dess transformationssystem. 
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3. Metod 

I metoddelen presenteras tillvägagångssättet och valet för insamlingen av det empiriska 

materialet. Detta följs av en beskrivning över hur vi valt att utforma frågorna från Sweeney & 

Pierce (2004b; 2005) tidigare studier. Avslutningsvis presenteras val av fallföretag och 

respondenter samt hur intervjuerna genomfördes. 

3.1 Tillvägagångsätt  

Studien utgår ifrån en deduktiv forskningsansats, där vi utgick ifrån teori för att sedan jämföra 

detta med studiens empiriska utfall (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012: 144-148). Kvalitativa 

intervjuer användes för vår datainsamling, detta eftersom forskningsfrågan var av explorativ 

karaktär. Metoden möjliggjorde en ökning av informationsvärdet samt skapade en djupare och 

mer fullständig uppfattning av vårt fenomen (Holme & Solvang, 1997: 92, 101). Reflektioner har 

även gjorts över svårigheterna kring face-to-face intervjuer på grund av ämnets känsliga 

karaktär, dock leder kvalitativa intervjuer till en djupare förståelse av ämnet (Sweeney & Pierce 

2004b; Gendron & Bedard, 2001). Eftersom denna studie endast genomförs på ett begränsat 

antal respondenter kommer ingen generalisering gentemot en större population kunna 

genomföras (Vaivio, 2008). Däremot kan en teoretisk generalisering av studien göras, vilket 

innebär att utforska befintliga teoriers styrkor och svagheter samt även i vissa fall ändra eller 

motsäga befintliga teorier (Ibid). 

Intervjuerna var semistrukturerade med ett antal förberedda frågor, där vi använde oss av 

följdfrågor för att utveckla och få djupare svar från respondenterna (Saunders et al., 2012: 392; 

Bell, 2006: 158). Dessa följdfrågor ställdes dock inte till samtliga respondenter eftersom vissa av 

dem ansågs vara en upprepning av en tidigare fråga. För att vår undersökning skulle ge ett 

rättvisande resultat valdes det att använda ett flertal öppna frågor (Saunders et al., 2012: 391). 

Eftersom resultatet i empiridelen hade stor betydelse för uppsatsen gällde det att intervjufrågorna 

var optimalt formulerade. För att minska risken att påverka intervjuobjektens svar ställdes 

frågorna på ett neutralt sätt (Lantz, 2007: 56-58 ). Dessutom var frågorna formulerade på så sätt 

att det inte framkom några outtalade förutsättningar samt inga värderande frågor (Bell, 2006: 

159). För att minska risken att vi feltolkar data (Saunders et al. 2012: 192) var vi alltid två 

personer närvarande under varje intervju. Dessutom bad vi respondenterna att utveckla och 

förklara deras redogörelser om något varit otydligt eller inte uppfattats.  
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3.2 Operationalisering 

Eftersom vårt syfte är att utföra en jämförande studie med två tidigare studier av Sweeney & 

Pierce (2004b; 2005) valde vi att utgå ifrån deras studiers frågeformulär. Dessa två studier hade 

två olika frågeformulär, där ena var riktat mot revisorer och där det andra frågeformuläret var 

riktad mot partners. De frågor Sweeney & Pierce (2004b; 2005) tagit fram var väl utformade och 

betänkta, vilket bidrog till en ökning av studiens reliabilitet samt validitet. Eftersom Sweeney & 

Pierce (2004b; 2005) intervjuer var av semistrukturerad karaktär behöver en upprepning av 

studien inte nödvändigtvis ge samma svar från respondenterna, eftersom följdfrågorna kan 

variera något. Vårt mål var dock att försöka uppfatta frågeformulärets karaktär, för att vara troget 

till det ursprungliga frågeformuläret. Frågorna var ställda på engelska, vilket gjorde det 

nödvändigt att översätta dem till svenska. Under översättningsprocessen var det även viktigt att 

översättningen skulle vara trogen till den ursprungliga engelska frågan, detta för att inte 

innebörden och essensen i frågorna skulle förändras på grund av översättningen. Under 

översättningsprocessen ändrades även ett fåtal frågor, dock endast för frågorna riktade mot 

partners (se bilaga 1 och 2). Detta skedde eftersom vissa frågor var riktade mot större byråer, 

men det gick att använda sig av majoriteten av frågorna. Under intervjuerna noterades det även 

att vissa frågor var något mer lämpade för de större byråernas organisationsstruktur, det gick 

dock ändå att ställa dessa frågor till intervjuobjekten och dess företag. 

Undersökningen grundade sig på två olika frågeformulär: ett till revisorer (förkortat R) samt ett 

till partners (förkortat P). Frågeformuläret till revisorer (se bilaga 3) syftade till att generera svar 

om huruvida kvalitetshotande beteende existerade inom dess byrå. Första delen av 

frågeformuläret ämnade till att undersöka deras åsikter kring tidspress, vilka konsekvenser som 

uppstod samt stilen på prestationsutvärderingen inom byrån. Den andra delen var mer inriktad 

mot hur deras beteende påverkades när det uppstod tidspress samt hur delaktiga revisorerna 

själva var i målsättningen och budgetplaneringen.  

Frågeformuläret till partners (se bilaga 4) syftade till att generera svar om deras åsikter angående 

kvalitetshotande beteende samt hur revisionsbyråer kontrollerade och utvärderade dess personal 

för att motverka dessa beteenden. Första delen av frågeformuläret riktat mot partners, ämnade 

till att undersöka reaktionerna kring tidigare forskning hos respondenterna samt deras syn på 

kvalitetshotande beteende. I del två diskuterades konskevenser gällande kvalitetshotande 
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beteende för individuella revisorer och i del tre diskuterades konsekvenser för revisionsbyråer. 

Avslutningsvis i del fyra diskuterades de formella och informella kontroller som användes i 

revisionsbyrån, samt hur de användes för att motverka och upptäcka kvalitetshotande beteende. 

3.3 Val av fallföretag och respondenter  

Samtliga respondenter arbetar på mindre revisionsbyråer i Sverige. Med mindre revisionsbyråer 

anses i vår studie 10-50 anställda, vilket kan anses vara en relativt bred definition. Vi bör även 

beakta huruvida detta är en godtycklig definition av mindre revisionsbyråer, eftersom det 

existerar revisionsbyråer med färre än 10 anställda. För att öka informationsinnehållet användes 

intervjurespondenter som hade rikligt med kunskap inom det valda ämnet, dock var vi medvetna 

om att de kunde ge en förskönande bild över verkligheten (Holme & Solvang, 1997:104). Vi bör 

även ha i åtanke att de anställda troligtvis är lojala mot sina arbetsgivare, vilket kan påverka 

deras svar eftersom ämnet är av känslig karaktär (Sweeney & Pierce 2004b; Gendron & Bedard, 

2001). 

Något som även kan påverka vårt utfall gentemot Sweeney & Pierce (2004b; 2005) två studier är 

det faktum att många regler, lagar och normer förändrats sedan dessa forskare publicerade sina 

studier. Detta grundar sig på revisionsbyrån Arthur Andersens fall år 2002 efter Enron- och 

Worldcom-skandalerna, vilket skakade om hela revisionsbranschen (Montaña, 2007). Denna 

skandal ledde till en omfattande lagförändring i USA, kallad Sarbanes-Oxley Act, vilket 

godkändes år 2002. Denna lag infördes för att bland annat säkerhetsställa den finansiella 

rapporteringen samt bidra till en mer klar och transparent finansiell rapportering (Chang et al., 

2009). Det dröjde dock innan resten av världen kände de fullständiga av konsekvenserna av 

denna lag, vilket kan ha skett efter det att Sweeney & Pierce (2004b, 2005) utförde sina studier. 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer, vilket låg inom ramen för hur många intervjuer som 

vanligtvis används inom en intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009:130). Den rådande 

säsongen gjorde det dock problematiskt att genomföra ett större antal intervjuer inom vår 

målgrupp (eftersom revisionsbyråer har sin “högsäsong” under april, maj och juni menar 

samtliga respondenter). Tre respondenter arbetar som revisorer och fyra arbetar som partners (se 

tabell 2 för vidare information om respondenterna). 
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 Tabell 2: Sammanställning av respondenter 

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes i maj månad 2013. Intervjuerna pågick i 40-55 min där sex 

stycken genomfördes face-to-face. På grund av geografiska hinder genomfördes en 

telefonintervju med en respondent. Sturges & Hanraan (2004) menar dock att en telefonintervju 

inte påverkar kvaliteten i större utsträckning, när dessa används inom kvalitativa studier 

tillsammans med face-to-face intervjuer. För att underlätta det efterkommande 

sammanställnings- och analysarbetet användes inspelningsutrustning under samtliga intervjuer. 

Detta gjordes även för att undvika egna tolkningar av respondenternas svar. Under intervjuerna 

var personerna och företagen anonyma samt hanterades med diskretion, eftersom ämnet var av 

känslig karaktär (Sweeney & Pierce 2004b; Gendron & Bedard, 2001). Anonymitet skulle därför 

bidra till att respondenterna ger oss information som dessa, utan anonymitet, inte skulle dela med 

sig av (Holme & Solvang, 1997: 335). Efter genomförda intervjuer transkriberades samtliga 

intervjuer och kodades för vidare analys (se bilaga 5 och 6). 

  

 Antal år i branschen  Antal år på nuvarande byrå Antal anställda på byrån 

Revisor 1 2 2 24 

Revisor 2 11 11 30 

Revisor 3 2 2 35 

Partner 1 29  2 24 

Partner 2 20 14 20 

Partner 3 25 8 10 

Partner 4 34 15 50 
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4. Empiri 

För att göra en tillförlitlig empirisk redogörelse valdes det att strukturera upp revisorernas och 

partners svar likt hur Sweeney & Pierce (2004b; 2005) presenterat deras empiri, dock med viss 

modifikation. Vidare följer därför först en redogörelse av revisorernas svar med indelningen 

tidspress, delaktighet i målsättningen samt stilen på prestationsutvärderingen. Sedan redogörs 

partners svar med indelningen reaktioner kring tidigare forskning, konsekvenser för individuella 

revisorer, konsekvenser för revisionsbyrån samt formella och informella kontroller.  

4.1 Revisorer 

4.1.1 Tidspress 

4.1.1.1 Typer av tidspress 

[Tidspress]existerar, det kan man ju säga. (R3) 

De intervjuade revisorerna var överlag överens om att det existerade tidspress inom yrket som 

revisor. De menade att tidspress existerade periodvis i större utsträckning. De olika typerna av 

tidspress som kunde påvisas var både interna och externa deadlines samt tidsbudgetpress. 

Samtliga revisorer antydde att de deadlines som fanns ofta kunde uppkomma på grund av 

tidsbudgeten. Samtidigt menar revisor 3 att tidsbudgeten bör ses som “ett ramverk” över den 

tillgängliga tiden, eftersom att det kan tillkomma arbeten och att tidsbudgeten därför kunde 

förändras med tiden. Revisor 1 och 2 antydde även detta i sina svar. Vidare nämnde revisor 1 hur 

det kunde skilja sig från hur deadlines hanterades inom dennes byrå och inom the Big Four, 

något han fått reda på genom att diskuterat om detta ämne med vissa revisorer inom the Big 

Four. 

4.1.1.2 Orsaker till tidspress 

Orsakerna till denna tidspress kunde dock variera beroende på de rådande externa 

omständigheterna samt beroende på uppdragets karaktär, menade samtliga revisorer. Rådande 

omständigheter kunde exempelvis vara högsäsong, menade revisor 1 och 3. Revisor 1 nämnde att 

påverkande faktorer gällande uppdragets karaktär kunde till exempel vara företagets 

bokföringskvalitet, rådande omständigheter kring företaget (t.ex. investeringar) och om företaget 
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var en ny kund. Revisor 3 menade även att en påverkande faktor var uppdragets omfattning 

gällande vilka tjänster som kunden begärt. 

[Tidspressen] är lite beroende på vilken period på året det är. Är det högsäsong så 

är tidspressen en stor variabel som påverkar mycket [...]men allt beror på 

uppdragens omfattning. (R1) 

Revisor 2 nämnde även att denna tidspress kunde uppkomma på grund av press som “man lägger 

på sig själv” om respondenten hade för många projekt samtidigt. Respondent 2 menade även att 

denna tidspress var något som “kom med yrket”, vilket även respondent 3 verkade antyda. 

Vidare menade respondent 3 att tidspress borde ses som en tidsprioritering, eftersom det 

egentligen handlade om hur man prioriterade sitt arbete. När det kom till tidsbudgeten så 

använde sig alla respondenternas byråer av det, eftersom att den är obligatorisk och ska tas fram 

innan revisionen påbörjats. Revisor 3 nämnde även att vissa klienter ibland kunde bidra med 

påtryckningar på grund av deras ovilja att ha förståelse för arbetets tidsåtgång.  

4.1.1.3 Hur revisionskvaliteten påverkas av tidspress 

Samtliga revisorer menade att kvaliteten på deras arbete inte påverkades av tidspress, eftersom 

deras byråer var tvungna att hålla en viss kvalitet i alla deras revisioner. Kvaliteten i en revision 

stod i centrum för samtliga revisorer. Detta ansågs vara viktigare än att hålla en tidsbudget. 

Revisor 2 ansåg att det fanns två sidor av kvalitet. Själva bedömningen och värderingarna i en 

revision blev aldrig lidande, däremot kunde själva dokumentationen ibland brista vid tidspress. 

Samtliga revisorer ansåg att kvalitet och tid var kopplat. Revisor 1:s uppfattning var att de större 

byråerna hade tuffare krav gällande tidspressen vilket kunde påverka kvaliteten. Revisorerna 

menade även att konflikten mellan tid och kvalitet existerade och att det ibland fanns revisioner 

de kunde gjort bättre, trots att revisionen ändå var av hög kvalitet. Revisor 3 ansåg att det snarare 

var en prioriteringsfråga. Vidare menade revisor 2 att tidspress kunde påverka kvaliteten i en 

revision men att den i slutändan ändå skulle signeras av revisorn, vilket gjorde det omöjligt att 

kompromissa i kvalitet i de viktigaste delarna vid utförandet av en revision 

Korrelationen mellan [tid och kvalitet] är nog ganska hög. Alltså, är du stressad på 

ett uppdrag och har lite tid att göra det så tror jag att, i min mening, att det blir en 

sämre revision. (R1) 
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4.1.1.4 Hur beteendet påverkas av tidspress 

Samtliga revisorer var överens om att för mycket tidspress kunde påverka revisionens kvalitet 

negativt. Revisorerna tyckte dock att tidspress kunde vara positivt i rätt mängder, men de menade 

även att hur en revisor hanterade tidspress kunde skilja sig från person till person. Revisor 3 

poängterade vikten av att ”hålla koll” på varandra så att ingen kollega hade för mycket arbete. 

Istället fördelade de om arbetet om det behövdes, något även revisor 1 och 2 poängterade. 

Samtliga revisorer poängterade även att denna reaktion inte skiljde sig om det var interna eller 

externa deadlines. Revisor 1 menade på att de externa deadlines indirekt blev interna deadlines, 

eftersom överordnaden vidarebefordrade dessa externa deadlines till medarbetarna. Vidare ansåg 

revisor 3 att vissa externa deadlines var mer påtagliga än andra, såsom Skatteverkets sista 

inlämningsdatum för deklarationen, men att det även kunde bero på många andra faktorer. 

När det gällde den optimala nivån på uppnåeligheten av en tidsbudget eller deadline menade 

revisor 1 att det var viktigt att revisorerna kunde nå upp de olika satta målen. Om revisorerna 

lyckades nå upp till sina mål hade byrån planerat en realistisk verksamhet, något även revisor 2 

och 3 diskuterade. Revisor 2 menade även på att man genom erfarenhet kunde minska sin 

tidspress och få ett mer jämnt flöde på arbetet.  

Skulle man jobba nära bristningsgränsen hela tiden så skulle det till slut inte funka. 

Det funkar ju givetvis i vissa perioder, men i långa loppet så tror jag kanske att det 

kanske blir för mycket påfrestning för en. För det är ju en balansgång, man får ju 

inte jobba ihjäl sig. Det tråkigt att gå in i vägen, för då kan du inte jobba alls istället. 

Jag tror man nog behöver lite av båda. (R3) 

Efter att ha presenterat Sweeney & Pierce (2004b) resultat gällande kvalitetshotande beteende 

inom the Big Four, frågade vi om revisorernas åsikter gällande resultatet. Alla revisorer var noga 

med att poängtera det som ett oacceptabelt beteende samt att det inte skedde inom deras 

revisionsbyrå.  Revisor 3 nämnde att denne hört att det skett inom branschen, men att denne 

aldrig hört något sådant från sina kollegor. Revisor 2 nämnde att det lät som något tidigare 

generationer av revisorer kanske gjorde samt att dokumentationskraven blivit mer striktare nu än 

för 30 år sedan, vilket inte möjliggjorde detta beteende. Revisor 1 trodde att tidspressen kanske 

kunde vara en förklaring till detta kvalitetshotande beteende, speciellt inom the Big Four. 
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4.1.2 Delaktighet i målsättningen 

Två av revisorerna var delaktiga i budgetplaneringen, vilket till stor del berodde på deras 

position inom företaget. Samtliga revisorer var överens om att en delaktighet i målsättningen var 

viktigt, samt att de kvalitetshotande beteenden inom byrån kunde öka om de inte var delaktiga i 

t.ex. budgetplanering. Revisor 2 nämnde dock att budgetplanering inte var särskilt intressant och 

att denne “gärna [skulle] delegera bort det”.  

Jag budgeterar mina jobb som sedan går in i vår totala budget. [...] Det är ingen 

annan som kan göra budgeten på mina jobb, det finns inget alternativ direkt. (R2) 

Även om alla anställda inom revisionsbyrån inte var fullt delaktiga i budgetplaneringen så var de 

intervjuade revisorerna överens om att revisorerna som inte deltog i budgetplaneringen ändå fick 

ge uttryck för sina åsikter. Detta tack vare en öppen och löpande dialog mellan de som direkt 

satte projektens tidsbudget och de som inte var delaktiga i detta arbete.  

Men jag tror nog att det är en bra metod i det här yrket, att revisorn inte styr med 

järnhand utan att man hjälps åt att bygga ihop något tillsammans. [...] Man har ju 

alltid en röst, men sen är det [överordnade]revisorn som bestämmer i slutändan. 

(R3) 

4.1.3 Stilen på prestationsutvärderingen 

Alla revisorerna hade någon typ av prestationsutvärderingssystem, dock skiljde sig utformningen 

något. Två revisorer nämnde att de hade en kontinuerligt utvärderades av sina överordnade. 

Denna utvärdering verkade dock vara av en mer informell karaktär, eftersom de förde en löpande 

dialog med sina överordnade. Revisor 2 menade dock att denne endast hade utvecklingssamtal en 

gång om året, vilket berodde på dennes breda arbetslivserfarenhet som revisor. Samtliga 

revisorer nämnde även att deras gruppers utförda uppdrag utvärderas kontinuerligt samt 

jämfördes mot tidsbudgeten och tidigare års utfall. Detta utvärderingssystem var dock av mer 

formell karaktär. Ingen av revisionsbyråerna verkade mäta kraften som varje revisor lade ner i 

sitt arbete, men de mätte istället tiden med hjälp av deras tidsrapporteringssystem. Orsaken till 

varför revisionsbyråerna utförde dessa granskningar på revisorerna ansågs vara för utvecklande 

syften eller för att kvaliteten skulle fortsätta vara av hög standard i deras utförda arbete. 

Revisorerna betonade vikten av hög kvalitet vid externa och interna granskningar. Ingen av 



21 

 

revisorerna verkade dock uppfatta att syftet bakom dessa utvärderingssystem var att kontrollera 

eller att sätta press på revisorerna.  

Det handlar snarare om att utveckla än kontrollera. Att sätta press på revisorerna, 

det tror jag inte är orsaken. Alla revisorer kommer att kunna bli granskade av 

revisionsnämnden och på så sätt är det ju en säkerhet att man gör som man skall 

göra.[...] Jag skulle vilja se det som ett hjälpmedel så att kvaliteten hålls. (R1) 

När frågan ställdes kring vikten av att 1) nå upp till en deadline eller 2) budgeten gentemot 

arbetets kvalitet var den allmänna uppfattningen att det andra alternativet var viktigare. Samtliga 

revisorer menade även att arbetets kvalitet sågs som viktigare i ögonen på sina överordnader än 

tidsbudgeten. Två revisorer poängterade att nya revisorer alltid skulle ha som mål att redan från 

början av sin karriär utföra arbeten med hög kvalitet. Orsaken till detta var för att ju mer 

erfarenhet revisorn fick, desto snabbare kunde de utföra arbetet utan att kvaliteten hotades. Det 

sågs dock inte som ett hållbart sätt att istället göra ett snabbt arbete i början av karriären, för att 

sedan förbättra kvaliteten ju längre fram i karriären revisorn hade kommit. 

Jag skulle säga kvaliteten, för att det är viktigt att du sätter kvaliteten från 

början.[...] lär man sig göra rätt från början så kommer du till slut pressa ner tiden. 

(R3) 

4.2 Partners 

4.2.1 Reaktioner kring tidigare forskning 

Samtliga partners var bekanta med tidspressen samt det kvalitetshotande beteende som påvisats i 

Sweeney & Pierce (2004b) studie. De menade även att kvalitetshotande beteende skulle kunna 

påträffas inom mindre revisionsbyråer, men det var svårt att spekulera i vilken utsträckning det 

existerade. Alla partners nämnde dock att detta kvalitetshotande beteende existerade i större 

utsträckning i the Big Four, men partner 1 menade dock att beteendet inte torde skilja sig så 

mycket mellan större och små byråer. Partner 2 ansåg även att denne skulle blivit förvånad om 

studien påvisat ett motsatt resultat 

Orsaken till varför kvalitetshotande beteende existerade i större utsträckning hos the Big Four 

skiljde sig mellan partnerna. Partner 2 menade att de stora revisionsbyråerna gav utrymme till 
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snabba karriärsmöjligheter och ökad konkurrens, vilket i sin tur kunde leda till kvalitetshotande 

beteende. Partner 1 och 4 nämnde dock att kvalitetshotande beteende kunde till större del bero på 

storleken på kunden, eftersom att the Big Four använde sig av fast prissättning när de reviderade 

större börsnoterade bolag, något partner 1 och 4 var starkt kritiska till. Partner 3 menade dock att 

det främst kunde kopplas till det generella arbetsklimatet i the Big Four samt den höga 

användningen av revisorernas debiteringsgrad. 

Jag känner mig väl förtrogen med det men det skiljer sig åt oerhört mycket mellan 

olika världar, eftersom vår bransch är så speciell som den är med jättestora och 

jättesmå byråer.  (P3) 

Alltså min förutfattade mening kring detta ämne och dessa artiklar är att det nog inte 

skiljer så väldigt mycket mellan de stora och de mindre.  (P1) 

Kvalitetshotande beteende diskuterades partners emellan på samtliga revisionsbyråer. Partner 3 

påpekade vikten av att ha en bra tidplanering och trodde att det var lättare att styra detta i mindre 

organisationer som deras. Arbetsmiljön var en viktig faktor och samtliga partners trodde att the 

Big Four hade tuffare krav och utförde mer mätningar av personalen. Partner 3 hade vid ett fåtal 

tillfällen upptäckt ett kvalitetshotande beteendet inom den revisionsbyrån denne arbetade på. 

Detta berodde till stor del på personalbrist och dessa brister som upptäckts i revisionen 

korrigerades sedan av partnern själv. Samtliga partners menade dock att det var otänkbart att 

släppa igenom en revision med brister från deras revisionsbyrå. Partner 3 nämnde att 

revisorsnämnden samt andra granskande organ kunde komma att granska deras akter och om de 

skulle få nedslag kan deras verksamhet dras in, något även de övriga partners antydde.  

Men har man för få assistenter är risken att vi får tidspress i slutet och då måste man 

börja skynda på uppdragen. Så jag skulle säga ja, har vi för dålig planering och för 

få medarbetare, då hamnar vi i det här dysfunktionella beteendet kan man säga.  

(P3) 

När frågeställningen angående huruvida kvalitetshotande beteende diskuteras på revisorernas 

utbildningskurser, menade samtliga partners att man följer en löpande utbildningsplan som 
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innefattar olika delmoment. Denna utbildningsplan är utvecklad av FAR
6
 och krävs för att bli 

godkänd revisor. Tre partners antydde att kvalitetshotande beteende diskuterades i 

utbildningskurserna, partner 4 menade dock att det endast diskuterades individuellt. Dessa tre 

partners gav däremot inga konkreta exempel om hur det gick till. 

Samtliga partners upprättade en planering före en revison samt utförde en granskning när en 

revision genomförts. Denna granskning var en del av deras kvalitetssäkringssystem, som 

nämndes av de flesta partners. Dock verkade denna granskning inte bara vara inriktad mot 

riskerna kring kvalitetshotande beteende, då denna faktor var bara en del av alla faktorer som 

undersöktes. Gällande frågan om de trodde att det ekonomiska klimatet kunde påverka 

kvalitetshotande beteende, på grund av ett sämre urval av kandidater vid högkonjunktur, tyckte 3 

av 4 partners inte se något samband, där en annan partner inte var säker om det fanns något 

samband. 

4.2.2 Konsekvenser för individuella revisorer 

Partner 1 berättade att alla revisorer i branschen måste följa en viss standard (International 

standard quality control 1) där det står att felaktigt beteende ska bestraffas, t.ex. genom 

löneavdrag. Samtliga partners var överens om att kommunikationen mellan partnern och den 

individuella revisorn var det viktigaste sättet att förebygga ett kvalitetshotande beteende. Partner 

3 berättade att om en revisor brister i sitt arbete måste man följa upp det med ett 

medarbetarsamtal. Samtliga partners menade även att yrket som revisor inte är tänkt för alla och 

att det kunde märkas på hur en ny revisor arbetade. Partner 1 menade att som blivande revisor är 

det viktigt att man redan på ett tidigt stadium funderar om man gjort rätt yrkesval.  

Partner 4 menade att alla människor kan begå misstag och även revisorer måste få möjligheten 

att åtgärda de misstagen. Det viktiga enligt partner 1, 3 och 4 var att man måste som ledare vara 

lyhörd och föra en dialog med den revisorn som eventuellt agerat på ett kvalitetshotande sätt. Det 

fanns oftast en förklaring till detta beteende såsom dåliga hemförhållanden, för lite sömn på 

nätterna eller tillfällig stress, menade partner 4. Utmaningen låg snarare i att försöka få den 

individuella revisorn tillbaka på rätt spår igen än att begränsa revisorns karriärsmöjligheter, 

ansåg samtliga partners.  

                                                 
6
 Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR, 2013).  
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Om jag märker att en revisors assistent har mörkat för mig eller inte gett mig korrekt 

information, då följer vi upp det med ett medarbetarsamtal. Ser jag att en revisors 

assistent brister i sitt ansvar gentemot mig och inte rapporterar brister i sitt arbete 

så blir det en fråga vi måste ta tag i och följa upp på ett tidigt stadium så att de 

förstår att det här beteendet kan man inte fortsätta ha, utan här måste man ändra 

attityd till sitt arbete. För sen som påskrivande revisor så är det direkt i strid med de 

etikregler som vi måste följa, och där ingår hur vi ska utföra vårt arbete. (P3) 

4.2.3 Konsekvenser för revisionsbyrån 

Alla partners var överens om att ett kvalitetshotande beteende kunde leda till stora konsekvenser 

för deras egna byråer. En självklar konsekvens var att kvaliteten försämrades, men något som 

samtliga partners tyckte var en större konsekvens på grund av detta kvalitetshotande beteende 

var att byråns rykte och tilltro kunde försämras i ögonen av deras kunder samt deras intressenter.  

Det är klart att det påverkar kvaliteten, men det handlar ju om att du får ett bra eller 

dåligt rykte. (P1)  

Denna försämring i tilltron att byråns revisioner inte utförde revisioner av hög kvalitet kunde i 

sin tur leda till att de förlorade många kunder. Partner 2 och partner 3 menade att detta kunde 

påverka deras verksamhet i större utsträckning än the Big Four, eftersom byrån endast agerade 

på en lokal marknad och därmed var mer utsatt för konkurrens. Konsekvenserna sträckte sig 

dock inte bara till själva byrån i sig utan även till kunden själv, menade två partners, eftersom 

dessa oftast har fullt förtroende på att revisionsbyrån gör ett bra arbete. En till konsekvens kunde 

bli att kunderna samt olika typer av intressenter kunde stämma revisionsbyrån menade en 

partner, eftersom dessa har höga försäkringar för att skydda sig.  

4.2.4 Formella och informella kontroller  

Samtliga byråer måste kontrolleras formellt enligt olika externa kontrollmyndigheter (t.ex. FAR, 

Revisionsnämnden, olika sammarbetspartners m.m.) och samtliga partners menade att dessa 

kontroller blivit mycket mer omfattande sedan skandalerna i USA och medlemskapet i EU. 

Enligt partner 4 var de formella kontrollsystemen onödigt omfattande, eftersom de i huvudsak 

var tänkta för stora börsnoterade företag och ca 95 % av de svenska företagen inte var 

börsnoterade. Samtliga partners menade att dessa formella kontroller lett till att byråerna måste 
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använda sig av mer informella kontroller än tidigare, som exempelvis kvalitetssäkringssystem 

och interna utvärderingar av revisionsarbeten.  

Enligt samtliga partners utförs dessa informella kontroller efter varje revision. Partner 4 menade 

att man då upptäcker om det funnits några brister i arbetet som måste åtgärdas till nästa revision. 

Partner 2 beskrev även hur de informellt kontrollerar varandra inom revisionsbyrån cirka en gång 

per år, vilket även de övriga partnerna påpekade. De informella kontrollerna var de viktigaste, 

ansåg samtliga partners, eftersom det var i dessa kontroller som revisorerna lärde sig att utveckla 

sina kunskaper som krävs för att bli påskrivande revisorer. Samtliga partners var därför överens 

om att de formella och de informella kontrollerna var integrerade. Utan väl fungerande 

informella kontroller kunde inte de formella kontrollerna inte fungera. Detta resulterade i att de 

informella kontrollerna inom byrån till viss del blev formella.  

Jag tror alla anställda tycker kontroller är jäkligt tråkigt, så man måste hålla dem 

mest formellt. De informella är väl mer att man tipsar varandra, vi jobbar ju med 

revisionssystem och de är ju en typ av kontrollsystem. Den informella är mer vid min 

genomgång av ett jobb som är utfört av någon revisor, då går jag igenom jobbet och 

ger feedback på jobbet direkt till den revisor som gjort jobbet. Man ställer 

kontrollfrågor, man rättar, man säger att nu har du gjort fel du ska tänka så här 

istället. Det är skriftlig feedback, ibland kan det vara muntlig genomgång. Den är 

fortfarande informell eftersom det beror på mitt humör. Ibland har jag sju frågor 

ibland har jag en fråga. (P4)  

Tre av fyra partners ansåg att dessa informella kontroller var pålitliga, eftersom de var en 

förutsättning för att de formella kontrollerna skulle bli godkända. Skillnader fanns dock när det 

gällde huruvida partnerna dokumenterade dessa informella kontroller. 

Det skiljde sig dock huruvida partners dokumenterade dessa informella kontroller. Partner 4 

berättade att skriftlig dokumentation var det vanligaste sättet men att de ibland kunde de vara 

muntligt genomförda, något även partner 1 antydde. Partner 3 kritiserade dock sig själv och 

menade att denne kunde förbättra dokumentationen rörande de informella kontrollerna. Det 

rådde dock skilda åsikter om huruvida dessa informella kontroller implementerades av 

branschens olika partners.  
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5. Analys  

Nedan integreras partners och revisorers empiriska material för att sedan analysera likheter och 

skillnader i jämförelse med Sweeney & Pierce (2004b, 2005) två tidigare studier, med hjälp av 

den teoretiska analysmodellen. Uppbyggnaden av analysdelen följer empirins struktur, med 

skillnaden att revisorernas svar på “tidspress” samt partners svar gällande “reaktioner på 

tidigare forskning” och “konsekvenser för enskilda revisorer och byråer“ kopplas samman. 

5.1 Tidspress  

5.1.1 Typer av tidspress  

Sweeney & Pierce (2004b) fann i sin studie att tidspress existerade på grund av tidsbudgetar 

samt interna och externa deadlines. De intervjuade revisorerna uppfattade att tidspress kunde 

komma från dessa tre källor, men de tyckte inte se någon direkt skillnad på om det handlade om 

tidspress på grund av vare sig tidsbudget, interna eller externa deadlines. Vår studie påvisade att 

deadlines och tidsbudget ofta var kopplade, samtidigt som endast ett fåtal externa deadlines var 

påtagliga, något som inte Sweeney & Pierce (2004b) kunde påvisa. Sweeney & Pierce (2004b) 

menade att deadlines var av större vikt på grund av ett bättre ekonomiskt klimat, men att 

tidsbudgeten blev viktigare under ett sämre ekonomiskt klimat. Detta motsäger vår studie, 

eftersom de intervjuade revisorerna ansåg att både deadlines och tidsbudgeten var lika viktiga. 

5.1.2 Orsaker till tidspress  

I Sweeney & Pierce (2004b) studie var orsakerna till tidspress för mycket arbete, för lite personal 

samt påtryckningar från klienter. Orsakerna till tidspress skiljde sig något i vår studie. Revisor 3 

nämnde att vissa klienter har mindre förståelse än andra, vilket ibland ledde till påtryckningar 

från deras sida. Detta var dock inte den vanligaste orsaken, snarare berodde tidpressen på den 

rådande säsongen samt uppdragets karaktär. Revisor 2 nämnde även att tidspress även kunde 

uppkomma på grund av personliga krav, något Sweeney & Pierce (2004b) inte diskuterar. I 

likhet med Sweeney & Pierce (2004b) antydde dock partner 3 att det inom dennes byrå, hade 

tidigare under ett fåtal tillfällen påvisats tidspress på grund av brist på personal.  

Något Sweeney & Pierce (2004b) även diskuterade var huruvida den ekonomiska situationen 

kunde påverka tidspressen inom revisionsbyråer, eftersom viss nyanställd personal inte ansågs 

vara tillräckligt utbildade när det rådde ett bra ekonomiskt klimat. Detta grundade sig i att det 
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blev brist på kvalificerad arbetskraft på grund av ett högt utbud av arbete. De intervjuade 

partnerna ansåg att det ekonomiska klimatet inte hade någon inverkan på personalen byråerna 

anställde och det därför inte hade någon inverkan på tidspressen.  

5.1.3 Hur revisionskvaliteten påverkas av tidspress  

När revisionsbyråer använder tidsbudget uppstår en konflikt mellan tid och kvalitet, enligt 

McNair (1991). Kostnaden för en revision baseras på hur arbetskrävande revisionen är, vilket 

kan leda till att revisionsbyråer pressar ner tiden på en revision för att konkurrera på marknaden. 

Två partners menade att när revisionsbyråerna arbetar med tidsbudgetar som baseras på fasta 

priser, vilket är vanligt inom the Big Four, tvingas man arbeta utifrån en tidspress under hela 

uppdraget. Detta kan i sin tur leda till att revisorerna tvingas brista i kvalitet, ansåg partner 1 och 

4. I linje med Sweeney & Pierce (2004b) studie kunde tidspress alltså uppkomma på grund av 

tidsbudget, men orsaken till tidspressen var inte på grund av tidsbudgeten i sig, utan snarare för 

att byråerna baserade tidsbudgeten på en fast prissättning. Dessa två intervjuade partners var 

dock tydliga med att fast prissättning inte skedde inom deras byråer.  

Revisor 2 menade att kvaliteten var viktigast och att deras bedömning aldrig påverkades av 

tidspress under en revision. Däremot kunde dokumentationen brista något vid för mycket 

tidspress. Revisor 3 ansåg snarare att denne måste skära ner på vissa delmoment vid alltför 

mycket tidspress, men att denne aldrig går under “en viss standard i kvalitet”. Viktigaste var inte 

att man håller tidsbudget utan snarare att kvaliteten alltid var i fokus, menade samtliga revisorer. 

Vår studie skiljer sig därför gentemot Sweeney & Pierce (2004b) som kunde påvisa ett motsatt 

resultat inom the Big Five (nuvarande Big Four). Sweeney & Pierce (2004b) menade att 

kvaliteten påverkades negativt på grund av tidspress. Detta kunde inte vår studie påvisa eftersom 

samtliga revisorer menade att kvaliteten aldrig brustit på grund av tidspress. De intervjuade 

revisorerna nämnde att de alltid kan fördela om arbetet inom byrån så kvaliteten i en utförd 

revision aldrig behöver brista.  

Vidare menade samtliga partners att om kvaliteten brister i en revision kan det få allvarliga 

negativa konsekvenser för den individuella revisorn och byrån. Konsekvenserna för den enskilda 

revisorn i Sweeney & Pierce (2005) studie, som även uppdagades i vår studie, var både 

bestraffning men även diskussioner med den enskilde revisorn. Dessa konsekvenser för den 

enskilda revisoren var dock enligt våra intervjuade partners kopplade till olika typer av 
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kvalitetssäkringssystem, något som antyddes vara mer informellt i Sweeney & Pierce (2005) 

undersökning. Partnerna var rörande överens om att ett gott rykte gentemot kunder och 

intressenter var av stor vikt för en revisionsbyrå och att ett sämre rykte gav direkt effekt på 

lönsamheten. Detta var dock något som inte diskuterades i Sweeney & Pierce (2005) 

undersökning. Något de intervjuade partnerna antydde var att ryktet betydde mer för mindre 

revisionsbyråer eftersom de verkade på en lokal marknad. Detta skiljer sig från DeAngelo 

(1981), som menade att större revisonsbyråer hade mer att riskera än mindre. 

5.1.4 Hur beteendet påverkas av tidspress  

DeZoort (1998) menar att deadlines ofta skapar tidspress, vilket i sin tur leder till stress för 

revisorerna. De intervjuade revisorerna var överens om att för mycket tidspress inte var positivt. 

Däremot ansåg samtliga revisorer att viss tidspress kunde vara positivt eftersom effektiven ökade 

vid en “lagom” nivå av stress. Detta var även något partner 4 antydde, men menade även att alla 

människor är olika och vissa hanterar stress bättre än andra. Partner 4 förklarade att revisorer 

måste vara effektiva, eftersom dessa arbetar på klientens räkning och i slutändan ska klienten 

betala revisionsbyrån för utfört arbete. Detta styrks av McNair (1991) som menar att 

revisonsbyråerna verkar på en marknad med tuff konkurrens. DeZoort (1998) menar även att 

detta skapar påtryckningar på kvaliteten i en revision. Revisor 2 menade i linje med teorin att i 

arbetet som revisor handlar det om att sälja sina tjänster, dock med fokus på kvalitet.  

Samtliga revisorer svarade att en för hög tidspress kunde leda till sämre kvalitet i revisionen, 

alltså ett kvalitetshotande beteende. De poängterade dock, till skillnad från Sweeney & Pierce 

(2004b), att deras tidspress aldrig lett eller kommer leda till ett kvalitetshotande beteende. 

Däremot menade tre av fyra partners att kvalitetshotande beteende existerade inom alla 

revisionsbyråer, oavsett storlek, samtidigt som partner 3 berättade att denne upptäckt ett 

kvalitetshotande beteende ett fåtal gånger på deras byrå när det varit för mycket tidspress. Detta 

tyder på att det kan finnas en sorts linjär funktion mellan tidspress och kvalitetshotande beteende, 

något som påvisats av Otley & Pierce (1996b). Det kan dessutom vara så att de intervjuade 

revisorerna aldrig kommit till den punkt där tidsbudgeten känns helt ouppnåelig, vilket tyder på 

att det fortfarande kan existera en inverterad U-formad relation mellan tidspress och 

kvalitetshotande beteende, såsom Kelley & Margenheim (1990) beskriver det.  
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5.2 Delaktighet i målsättningen  

Sweeney & Pierce (2004b) fann i sin studie att revisorer hade svårt att påverka interna och 

externa deadlines, dock kunde vissa revisorer vara delaktiga i budgetsättningen. Två av tre 

revisorer planerade och kunde påverka budgetsättningen i stor utsträckning samtidigt som den 

tredje revisorn kände att denne indirekt kunde planera och påverka budgetsättningen i stor 

utsträckning. Samtliga revisorer ansåg även att det var viktigt att vara delaktig i målsättningen. 

När det gällde interna deadlines kände samtliga revisorer att det handlade om att föra en öppen 

dialog med deras överordnade och att de alltid fick sin “röst hörd”, vilket skiljer sig från 

Sweeney & Pierce (2004b). Revisor 1 betonade även vikten i att planera en budget utifrån den 

aktuella situationen i byrån, vilket även kan motverka en framtida tidspress. Däremot var det 

svårt att påverka vissa externa deadlines eftersom dessa ofta var utomstående faktorer som 

spelade in t.ex. Skatteverkets deklarationsdatum.  

Sweeney & Pierce (2004b) fann även att deltagande i målsättningen kunde dämpa ett eventuellt 

kvalitetshotande beteende, eftersom revisorernas deltagande kunde leda till ökad motivation till 

att nå det mål revisorerna varit med att utforma. Detta antydde även de intervjuade revisorerna, 

dock var en revisor inte särskilt positiv till själva budgetarbetet utan menade att det fanns 

roligare arbetsuppgifter som revisorn kunde ägna sig åt. De två andra revisorerna ansåg ändock 

att ett deltagande i budgetplanering kunde leda till positiva effekter i revisorernas beteende. 

Deltagande i budgetplaneringen kunde också kopplas till en mer realistisk tidspress, vilket 

ansågs vara en motiverande faktor i att försöka uppnå målen (Sweeney & Pierce, 2004b). Vidare 

menade revisor 2 att det inte fanns några direkta alternativ än att denne själv planerade budget, 

eftersom det trots allt är revisorn som vet hur lång tid de olika uppdragen ska ta. Detta 

resonemang stöds även teoretiskt från Shields & Shields (1998), som menar att revisorernas 

deltagande i budgetplanering ofta kan ge nyttig information eftersom revisorn ofta har mer insikt 

i de enskilda uppdragen än vad t.ex. en partner har.  

5.3 Stilen på prestationsutvärderingen 

I Sweeney & Pierce (2004b) studie påvisades det att det på senare tid skett en förändring inom 

the Big Four:s sätt att prestationsutvärdera sina anställda, något som ökat deras kvalitetshotande 

beteende. Revisorerna i vår studie nämnde dock inte att det skett någon förändring i deras byråer. 

I vår studie menade två revisorer att de genomgår en informell kontinuerligt utvärdering och 
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samtliga revisorer nämnde även att en mer formell utvärdering genomfördes efter varje projekt, 

något som därför kan anses vara viktigt och i linje med Dirsmith & Covaleski (1985). Hur 

utvärderingen går till är dock något som inte framgår tydligt i Sweeney & Pierce (2004b) studie. 

Dessa forskare menade även att den informella utvärderingen ansågs vara viktigare än den 

formella, något som inte understrycks av våra intervjuade revisorer. Samtliga revisorer menade 

dock att dessa prestationsutvärderingar hade utvecklande syfte till skillnad från de revisorer som 

Sweeney & Pierce (2004b) intervjuade, vilka istället menade på att den målorienterade 

prestationsstyrningen inom the Big Four kunde leda till kvalitetshotande beteende. 

När det gällde vad som ansågs vara det viktigaste vid en prestationsutvärdering menade samtliga 

intervjuade revisorer från vår studie på att kvaliteten var det viktigaste. Detta skiljde sig från 

Sweeney & Pierce (2004b) studie, där det viktigaste var att klara de utsatta deadlines. Dessutom 

ansåg Sweeney & Pierce (2004b) intervjurespondenter att det var viktigare att de höll sig till de 

satta tidsramar och gjorde en revision av hyfsad kvalitet. Våra intervjuade revisorer ansåg istället 

att det var av större vikt att hålla en hög kvalitet från början av sin karriär för att sedan förbättra 

tidsramen. 

5.4 Formella och informella kontroller 

Barett et al. (2005) menar på att de formella kvalitetskontrollerna i revisionen har blivit allt mer 

verbala. Dessa verbala kvalitetskontroller kan påvisas i Sweeney & Pierce (2004b) undersökning 

och även till viss del i vår undersökning. Dessa verbala genomgångar bekräftades av två 

partners, men det framkom även att skriftlig dokumentering av dessa muntliga kontroller kunde 

ske. Dessutom framkom det att vissa partners kontinuerligt utvärderade och gav feedback till 

sina anställda, något som kan liknas en typ av review-by-interview (Barett et al., 2005; Bedard & 

Maroney, 1999), något som även Sweeney & Pierce (2005) fann i sin studie. Sweeney & Pierce 

(2005) menade även att tidspress kunde förekomma hos vissa partners vilket kunde resultera i en 

negativ effekt i den formella kontrollen inom byrån, något som även Otley & Pierce (1996a) 

ansåg. Detta var dock inte något som våra intervjuade partners nämnde. Snarare ansåg partners 

att de hade tillräckligt mycket tid att genomföra de nödvändiga kontroller som krävdes. Vikten 

av att ha fungerande informella kontroller inom byrån poängterades, eftersom detta var 

nödvändigt för att i sin tur ha fungerande formella kontroller.  
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I Sweeney & Pierce (2005) undersökning påvisades det att vissa kontroller som partners inom 

the Big Four kallade för formella kontroller i själva verket hade en mer informell karaktär. Detta 

informella kontrollsätt karaktäriserades som clan control av Sweeney & Pierce (2005) och kunde 

ses genom att partnerna visade en stark image internt och externt, men även genom en typ av 

informell kommunikation inom byrån. I vår studie har dock ett motsatt resultat påvisats. 

Partnerna inom vår undersökning benämnde vissa kontroller för informella kontroller när de i 

själva verket var till viss del formella, eftersom de var styrda utifrån en extern formell reglering 

(FAR, Revisorsnämnden, internationella samarbetspartners). Vidare antydde ingen av de 

intervjuade partnerna att någon kontroll användes inom deras byråer som kunde liknas clan 

control. Något som samtliga av våra intervjuade partners poängterade var dock att det blivit mer 

formella kontroller på senare tid, vilket två partners ansåg att hade skett på grund av striktare 

internationella regleringar. 

5.5 Sammanfattning av analys 

Det har i analysdelen påvisats ett flertal likheter och skillnader mellan Sweeney & Pierce (2004b; 

2005) studier och vår studie. I följande sida följer därför en sammanfattning av resultatet från 

dessa studier.  
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Tabell 3: Sammanfattning av analys 

Förkortningar: 

ID = Interna deadlines, ED = Externa deadlines, TB= Tidsbudget, KHB= Kvalitetshotande 

beteende, KSS= Kvalitetssäkringssystem, RBI= review-by-interview, CC =clan control 

 

Tema Sweeney & Pierce (2004b; 2005) Vår studie 

Typer av tidspress ID, ED, TB.  

ID & ED viktigare än TB. 

ID, ED, TB. Ingen skillnad 

mellan dessa tre, alla ansågs vara 

kopplade och lika viktiga. 

Orsaker till tidspress Mycket arbete, lite personal, 

påtryckningar från klienter. 

Rådande säsong, uppdragets 

karaktär, personliga krav, lite 

personal. 

Hur revisionskvaliteten 

påverkas av tidspress 

Tidspress p.g.a. TB. Tidspress 

påverkar kvaliteten negativt. 

Konsekvenser kopplade till 

informell kontroll.  

Tidspress p.g.a. fastprissättning. 

Tidspress tillåts inte påverka 

kvaliteten negativt. 

Konsekvenser kopplade till KSS.  

Hur beteendet påverkas av 

tidspress 

Kan leda till KHB. Kan leda till KHB, dock endast 

skett i en byrå. Kan vara positivt 

i lagom mängd då man blir mer 

effektiv. 

Delaktighet i målsättningen Svårt att påverka ID och ED, vissa 

revisorer var delaktiga i 

budgetsättningen. 

Direkt eller indirekt delaktiga i 

budget- och målsättningen, ID 

samt de flesta ED. 

Stilen på 

prestationsutvärderingen 

Tuffare klimat på senare år som lett 

till KHB i större utsträckning, nå 

upp till deadlines prioriterades. 

Utvecklande syfte, kvaliteten 

prioriterades framför deadlines. 

Formella och informella 

kontroller 

Verbala kvalitetskontroller, RBI, 

tidspress bland partners, CC 

påvisades. Formella kontroller var 

av mer informell karaktär. 

Verbala kvalitetskontroller, RBI, 

ingen tidspress bland partners, 

CC påvisades inte. Informella 

kontroller var av mer formell 

karaktär. 
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6. Slutdiskussion 

I denna avslutande del utvecklas några av de resultaten som presenterades i analysen i ett försök 

att förklara skillnaderna i förhållande till Sweeney & Pierce (2004b; 2005) två studier. Vidare 

presenteras studiens slutsatser, som följs av studiens bidrag. Till sist nämns studiens 

begränsning samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

I problematiseringen presenterades det att kvalitetshotande beteende påvisats inom the Big Four, 

men inte inom mindre revisionsbyråer. Forskning har dock påvisat att mindre revisionsbyråer 

håller lägre kvalitet än the Big Four, vilket innebär att kvalitetshotande beteende borde kunna 

påvisas i mindre revisionsbyråer. Vårt syfte med studien har därför varit att utreda huruvida 

kvalitetshotande beteenden existerar inom mindre revisionsbyråer och, om så, på vilket sätt detta 

skiljer sig mot större revisionsbyråer. 

Denna studie har påvisat att tidspress är en av de viktigaste faktorerna som kan leda till 

kvalitetshotande beteenden inom mindre revisionsbyråer. Om tidspressen blir allt för omfattande 

kan ett kvalitetshotande beteende uppstå, även inom mindre revisionsbyråer. Detta indikerar att 

ett kvalitetshotande beteende inte nödvändigtvis skiljer sig beroende på revisionsbyråns storlek. 

Däremot kan sättet att hantera tidspress inom byråerna påverka uppkomsten av ett 

kvalitetshotande beteende. Mindre revisionsbyråer använde sig dock inte av tidsbudgetar som var 

kopplade till fasta priser, vilket kan vara en orsak till att de intervjuade revisorerna inte kände 

samma press som i the Big Four. Revisorerna i de mindre byråerna verkade vara mer angelägna 

av att göra revisioner av bra kvalitet från början av sin karriär, vilket kunde leda till mer 

tidskrävande revisioner. Effektivitet ansågs vara av stor vikt för mindre revisionsbyråer, vilket 

påvisar likheter med Sweeney & Pierce (2004b) studie; dock ansågs kvaliteten vara av störst 

vikt. Respondenterna var dessutom överens att om ett uppdrag som var allt för tidskrävande inte 

var något man straffades för, utan revisorerna förde en löpande dialog med dess överordnade. 

Detta påstående skiljer sig från vad Sweeney & Pierce (2004b) påvisade i deras studie. 

Vår studie fann även att ett upptäckande av ett kvalitetshotande beteende inom mindre 

revisionsbyråer kunde ha större konsekvenser för dem än hos the Big Four eftersom dessa endast 

agerade på en lokal marknad, vilket skiljer sig från vad tidigare forskning påvisat. Detta kan i sin 
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tur innebära att de är mer angelägna att bibehålla en hög kvalitet i deras revisioner, eftersom en 

negativ ryktesspridning kunde påverka deras verksamhet negativt.  

Inom de mindre byråerna kände revisorerna att de var delaktiga i sin målsättning samt i 

budgetplaneringen, vilket ökade deras motivation att nå byråns mål. Detta kan dessutom vara en 

indirekt orsak till varför vår studie endast påvisade ett kvalitetshotande beteende hos en av 

respondenternas byråer, till skillnad från Sweeney & Pierce (2004b). I mindre revisionsbyråer 

användes dessutom prestationsutvärderingen för utvecklande syften och fick positiva 

konsekvenser för revisorerna. Sweeney & Pierce (2004b) menade dock att dessa utvärderingar 

satte press på revisorerna och kunde leda till kvalitetshotande beteende.  

Inom de mindre revisionsbyråerna utfördes det en mer löpande dialog mellan de olika 

kontrollerande leden, vilket tyder på en mindre hierarkisk struktur än i the Big Four. När det 

gällde kontrollerna inom de mindre byråerna var flertalet av dessa av mer formell karaktär, vilket 

också hade ökat på senare tid. Detta ställer oss frågande om branschen i stort börjat förlita sig 

alltmer på formella kontroller och mindre på informella, såsom clan control, än vad de gjorde 

under tiden Sweeney & Pierce (2004b; 2005) utförde sina studier. Detta kan i sin tur ha lett till 

en minskning av ett kvalitetshotande beteende inom hela revisionsbranschen.  

6.2 Slutsats 

Vårt syfte med studien har varit att utreda om ett kvalitetshotande beteenden existerar inom 

mindre revisionsbyråer och, om så, på vilket sätt detta skiljer sig mot större revisionsbyråer. 

Studien har visat att kvalitetshotande beteende kan existera inom mindre revisionsbyråer om 

revisorerna pressas för hårt. Intervjurespondenterna var dock tydliga med att detta beteende inte 

skedde i samma utsträckning som i the Big Four. Denna skillnad fanns eftersom tidspressen 

mycket sällan blev så pass omfattande att den ledde till ett kvalitetshotande beteende i mindre 

revisionsbyråer. En av respondenterna menade dock att tidspressen givit upphov till detta 

beteende ett fåtal gånger, vilket kan vara ett tecken på att kvalitetshotande beteende existerar 

inom mindre revisionsbyråer. Detta beteende hanteras enligt vår studie utifrån kontroller av mer 

formell karaktär. Den informella kontrollen i form av clan control har inte kunnat påvisas i vår 

studie, dock fann vi andra typer av informella kontroller. Vi ställer oss dock frågande till om 

skillnaden i nivåerna kring det påvisade kvalitetshotande beteendet i vår studie jämfört med 

Sweeney & Pierce (2004b; 2005) studier inte bara beror på storleken på byrån, utan även på en 
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ökning av de formella kontrollerna. Detta kan i sin tur ha lett till en minskning av 

kvalitetshotande beteende för hela branschen. 

6.3 Studiens bidrag 

Vår studie har bidragit till att fylla ett gap inom revisionsforskningen om kvalitetshotande 

beteende genom att påvisa likheter och skillnader mellan mindre och större revisionsbyråer. 

Studien har påvisat att kvalitetshotande beteende även existerar inom mindre revisionsbyråer, 

dock i en begränsad omfattning. Vår studie bidrar även med en ny insikt om en ökning kring 

användandet av formella kontroller inom revisionsbyråer.  

6.4 Studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning 

Studiens empiriska material är hämtat från mindre revisionsbyråer runt om i Sverige. Vår 

kategorisering gällande dessa “mindre byråer” var 10-50 stycken anställda. I efterhand kan det 

därför finnas en begränsning i vårt val av kategorisering gällande “mindre byråer”, eftersom det 

empiriska materialet även kan grunda sig på revisionsbyråer i storleksklassen nio anställda eller 

färre och fortfarande kategoriseras som “mindre revisionsbyråer”. Det bör även beaktas att ämnet 

är av känslig karaktär, vilket kan ha påverkat respondenternas svar. En annan aspekt som kan ha 

påverkat respondenternas svar är deras lojalitet till sin byrå, speciellt med tanke på att fyra av 

våra respondenter var partners.  

Vår studie ifrågasätter även i vilken utsträckning kvalitetshotande beteende existerar inom the 

Big Four i dag. De två jämförande studierna från Sweeney & Pierce (2004b; 2005) är cirka 10 år 

gamla och många regler, lagar och normer har förändrats på grund av konsekvenserna av Arthur 

Andersen:s fall. Förslag på vidare forskning är därför att göra en ny studie, utifrån Sweeney & 

Pierce (2004b) variabler gällande kvalitetshotande beteende, på the Big Four utifrån dagens 

regler, lagar och normer. Ytterligare förslag till framtida forskning kan vara att en studie om 

“mindre revisionsbyråer” där storleksklassen nio stycken anställda eller färre undersöks.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Jämförelse mellan intervjufrågor till revisorer 

Vi har valt att jämföra vissa frågor från Sweeney & Pierce (2004b) frågeformulär samt vissa från 

vår studies frågeformulär, detta för att visa hur översättningsprocessen såg ut samt att vissa om 

några förändringar gjorts. Detta presenteras på samma sätt som vår kodning. 

Tema Typfråga i Sweeney & 

Pierce 2004b 

Typfråga i vår studie Kommentar 

Typer av tidspress  “Time budgets – why 

are they used? What is 

the main cause of time 

pressure?” 

”Varför används 

tidsbudget? Vad är den 

huvudsakliga orsaken till 

tidspress?” 

Gällande frågorna om 

typer av tidspress 

behövde vi inte göra 

några förändringar. 

Orsaker till tidspress “Time deadlines – are 

they imposed by the 

firm or do they result 

from external 

pressure?” 

”Skapas tidsdeadlines av 

revisionsbyrån eller 

uppkommer de av 

utomstående press?” 

Inom detta tema 

behövdes det inte 

göras några 

förändringar. 

Hur revisionskvaliteten 

påverkas av tidspress 

“What are the 

implications of the time 

pressure?  How are 

time and quality 

related?” 

”Vilka konsekvenser 

uppstår på grund av 

tidspress? På vilket sätt är 

tid och kvalitet kopplade?” 

Inga förändringar 

gjordes inom detta 

tema, eftersom att vi 

trodde att 

konsekvenserna torde 

vara lika. 

Hur beteendet påverkas 

av tidspress  

“When auditors are 

subject to time pressure 

on an audit how do 

they respond? 

What causes them to 

respond in this 

manner?” 

”När en revisor utsätts för 

tidspress under en revision, 

hur reagerar de? Vad är 

orsaken till deras reaktion?” 

Här fungerade även 

frågorna bra och 

behövdes därför inte 

förändras. 

Delaktighet i 

målsättningen 

“Are you involved in 

setting the budget/time 

booking? Do you feel 

you influence the final 

budget/booking?” 

”Är du inblandad i arbetet 

kring uppsättandet av 

tidsbudgeten/ tidsbokningen 

på ett jobb/projekt? Känner 

du att du påverkar den 

slutliga budgeten/ 

bokningen?” 

 

Här behövdes inte 

några justeringar 

göras, eftersom vi ville 

undersöka hur 

delaktigheten kunde 

skilja sig.  

Stilen på 

prestationsutvärderingen 

“What is the purpose of 

performance 

evaluations” 

”Vad är syftet med 

prestationsutvärderingar?” 

 

Inga förändringar 

gjordes, eftersom 

frågorna gick att 

använda på mindre 

byråer. 

 



43 

 

Bilaga 2 - Jämförelse mellan intervjufrågor till partners 

Vi har valt att jämföra vissa frågor från Sweeney & Pierce (2005) frågeformulär samt vissa från 

vår studies frågeformulär, detta för att visa hur översättningsprocessen såg ut samt att vissa om 

några förändringar gjorts. Detta presenteras på samma sätt som vår kodning. 

Tema Typfråga i Sweeney & 

Pierce 2005 

Typfråga i vår studie Kommentar 

Reaktion över 

tidigare studie 

“Were you surprised 

by the findings from 

the work to date? Are 

partners aware of these 

pressure-induced 

behaviours’?” 

”Är partners medvetna om 

detta pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteende? På 

vilket sätt är partners medvetna 

om detta beteende?” 

Frågorna ändrades inte 

eftersom de var ställda på ett 

sätt där de kunde ställas till 

både större och mindre 

revisions byråer. 

Konsekvenser 

för enskilda 

revisorer 

“What are the 

implications of that 

assessment for 

individual auditors?” 

”Vad är konsekvenserna när en 

upptäckt av pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteende 

sker för de individuella 

revisorerna?” 

Eftersom frågorna ställdes 

med intentionen att ta reda på 

konsekvenser kring enskilda 

revisorer ändrades de inte. 

Konsekvenser 

för byrån 

”Do you see pressure-

induced behaviours as 

having any 

consequences for audit 

firms?” 

Tror du att dessa 

pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteenden 

har några konsekvenser för 

revisionsbyrån? 

Eftersom endast 

konsekvenserna skulle 

undersökas ändrades inte 

frågan. 

Formell 

kontroll 

 

”How effective is the 

audit review procedure 

given the reduced 

levels of 

documentation? How 

much importance is 

placed on any 

assessment of the 

interaction between 

the audit 

team/manager during 

site visits?” 

- Dessa två frågor valdes att 

inte tas med eftersom vi inte 

visste om det var en 

minskning i deras nuvarande 

dokumentation. Den andra 

frågan togs bort eftersom 

partner inte behöver göra 

några site visits när det är 

mindre byråer, till skillnad 

från the Big Four. 

Informell 

kontroll 

“If staff are used from 

the lower quartile due 

to staff shortages, how 

does the control 

system respond? Does 

the response depend 

on the reason they are 

in a lower quartile?”  

”Under den tidigare studien var 

det rådande ekonomiska 

klimatet bättre, vilket 

resulterade i att man anställde 

personer som inte hade den 

nödvändiga kompetensen för 

att bli revisor. Tror du att det 

rådande ekonomiska läget kan 

bidra till att pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteende 

minskar/ökar?” 

Eftersom studien (S&P 

2004b) utfördes under en 

period med högkonjunktur 

var denna fråga inte så 

applicerbar i den rådande 

ekonomiska klimatet. Det 

gav oss chansen att jämföra 

denna faktor under ett annat 

ekonomiskt klimat. Denna 

fråga flyttades även till 

”Reaktion över tidigare 

studie”. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor revisorer 

 

Gemensam inledning 

Vi inleder med en kort förklaring om vad syftet med intervjun är samt en förklaring av vad 

kvalitetshotande beteende innebär.  

 

Vi igenom följande viktiga begrepp: 

Kontrollsystemsvariabler: tidspress, delaktighet i målsättningen, stilen på 

prestationsutvärdering. 

Tidspress: tidsbudget, interna- och externa deadlines  

Delaktighet i målsättningen: de egna och företagets mål 

Prestationsutvärderingsstilen: hur de anställdas prestationer utvärderas. 

  

Gemensamma bakgrundsfrågor 

För att få en ökad förståelse om respondentens position tar vi reda på ålder, arbetserfarenhet, 

antal år i företaget samt arbetsuppgifter. 

  

Del 1: Förståelse kring kontrollsystemsvariabler 

1. I vilken utsträckning existerar det tidspress inom revisionsbyråer, anser du? 

Följdfrågor: 

●    Vad är källan till er tidspress? 

●    Hur framkommer tidpress från denna källa? 

●    Skapas tidsdeadlines av revisionsbyrån eller uppkommer de av utomstående press? 

●    Vem är det som bestämmer hur lång tid revisorerna är uppbokade till olika jobb/projekt? 

●    Vad påverkar deras beslut? 

●    Varför används tidsbudget? 

●    Tar deadlines hänsyn till storleken på ett projekts tidsbudget? 

●    Vad är den huvudsakliga orsaken till tidspress? 

  

2. Vilka konsekvenser uppstår på grund av tidspress? 

Följdfrågor: 
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●    På vilket sätt är tid och kvalitet kopplade? 

●    Upplever ni ofta en konflikt mellan tid och kvalitet under en revision? 

●    Hur allvarlig är denna konflikt? 

●    Hur skiljer sig denna konflikt (tid vs kvalitet) beroende på om tidspressen är extern eller 

intern? 

●    Diskuteras denna konflikt internt? 

●    Finns det några riktlinjer över hur ni hanterar denna konflikt? 

  

3. När prestationsutvärderingen utförs, vilken syfte är viktigast - att nå upp till en deadline eller 

budget vs. arbetets kvalitet? 

Följdfrågor 

●    Hur mycket kraft en revisor lägger ner i sitt arbete har noterats som en viktig aspekt i en 

tidigare undersökning (Sweeney & Pierce, 2004a) Hur mäter ni detta? 

  

4. Vad är syftet med prestationsutvärderingar? 

Följdfrågor 

●    Hur påverkar dessa prestationsutvärderingsmetoder beteendet hos revisorer? 

●    Används dessa prestationsutvärderingsmetoder till att sätta press på revisorerna? för 

utvecklande syften? för kontrollerande syften? 

●    Hur ofta utvärderas du?  

  

Del 2: Hur beteendet påverkas av kontrollsystemsvariablerna 

5. När en revisor utsätts för tidspress under en revision, hur reagerar de? 

Följdfrågor 

●    Vad är orsaken till deras reaktion? 

●    Finns det andra sätt som revisorer reagerar på? 

●    Anser du att det finns både positiva och negativa konsekvenser av tidspress? 

●    Hur skiljer sig denna reaktion beroende på om tidspressen är extern eller intern? 

●    Varierar tidpressen mellan olika arbeten/projekt? 

●    Vad är orsaken till denna variation? 

●    Hur skiljer sig agerandet beroende på hur uppnåelig en budget/deadline är, anser du? 
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●    Finns det en optimal nivå kring uppnåeligheten på en budget/ deadline? 

●    Generellt sett, har nivån på pressen kring deadline/budgettidspress ändrats sedan du 

började arbeta som revisor/ inom den här byrån?  

  

6. Enligt en undersökning (Alderman & Deitrick, 1982; Sweeney & Pierce, 2004a, 2004b) säger 

vissa revisorer att de signerat revisioner utan att ha gjort det nödvändiga arbetet eller ha minskat 

urvalet i revisionen utan att ha noterat detta i revisorsberättelsen. Det fanns en lista kring olika 

kvalitetshotande beteenden i denna undersökning. Hur kommer det sig att vissa revisorer agerar 

på detta sätt? 

Följdfrågor: 

●    Finns det någon särskild situation där revisorer agerar på detta sätt i större utsträckning? 

  

7. Är du inblandad i arbetet kring uppsättandet av tidsbudgeten/ tidsbokningen på ett 

jobb/projekt? Känner du att du påverkar den slutliga budgeten/ bokningen? 

Följdfrågor: 

●    Kan nivån på deltagandet kring uppsättandet av tidsbudgeten/ tidsbokningen påverka 

revisorers beteende? 

●    Hur påverkas beteendet? 

●    När är det mest troligt att beteendet påverkas? 

●    Vilka orsaker finns det att vissa revisorer är inblandade i budgetsättningen/bokningarna 

medans vissa inte är det? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor partners 

  

Gemensam inledning 

Vi inleder med en kort förklaring om vad syftet med intervjun är samt en förklaring av vad 

kvalitetshotande beteende innebär.  

 

Vi igenom följande viktiga begrepp: 

Kontrollsystemsvariabler: tidspress, delaktighet i målsättningen, stilen på 

prestationsutvärdering.  

Tidspress: tidsbudget, interna- och externa deadlines  

Delaktighet i målsättningen: de egna och företagets mål 

Styrningsstilen: formell och informell kontroll 

  

Gemensamma bakgrundsfrågor 

För att få en ökad förståelse om respondentens position tar vi reda på ålder, arbetserfarenhet, 

antal år i företaget, arbetsuppgifter samt antalet anställda i företaget.  

  

Del 1 - Reaktioner kring tidigare forskning 

Inledningsvis beskriver vi utfallet av tidigare forskning kring vad senior- och juniorrevisorer har 

för uppfattning om pressmedförande (kvalitetshotande) beteende inom revisionsbyråer.  

 

1. Är du förvånad av det resultat som påvisats från tidigare studier? 

Följdfrågor: 

●    Är partners medvetna om detta pressmedförande (kvalitetshotande) beteende? 

●    På vilket sätt är partners medvetna om detta beteende? 

●    Diskuteras dessa beteenden inom era partnersmöten? 

●    Diskuteras detta i utbildningskurser för era revisorer? 

●    Har ni någonsin upptäckt denna typ av beteenden inom er byrå? 

●    Vad skulle konsekvenserna bli om detta beteende skulle upptäckas? 

●    Har du stött på dessa beteenden när du var junior eller senior revisor i din nuvarande 

revisionsbyrå/ tidigare revisionsbyråer? 
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2. Enligt din erfarenhet, utför partners eller managers en kontinuerlig utvärdering, gjord 

antingen före eller efter en revision, över riskerna kring pressmedförande (kvalitetshotande) 

beteende? 

Följdfrågor 

●    Om nej - tar ni hänsyn till detta pressmedförande (kvalitetshotande) beteende 

överhuvudtaget? 

●    Om ja - hur är denna utvärdering utformad? 

 

3. Under den tidigare studien var det rådande ekonomiska klimatet bättre, vilket resulterade i att 

man anställde personer som inte hade den nödvändiga kompetensen för att bli revisor. Tror du att 

det rådande ekonomiska läget kan bidra till att pressmedförande (kvalitetshotande) beteende 

minskar/ökar? 

 

Del 2 - Konsekvenser gällande pressmedförande (kvalitetshotande) beteende för individuella 

revisorer. 

 

4. Vad är konsekvenserna när en upptäckt av pressmedförande (kvalitetshotande) beteende sker 

för de individuella revisorerna? 

Följdfrågor 

●    Karriärmöjligheter? 

●    Hur dennes prestationer värderas - bra prestation vs pressmedförande (kvalitetshotande) 

beteenden? 

 

Del 3 - Konsekvenser av pressmedförande (kvalitetshotande) beteenden för revisionsbyråer 

5. Tror du att dessa pressmedförande (kvalitetshotande) beteenden har några konsekvenser för 

revisionsbyrån? 

Följdfrågor 

●    Går det att urskilja dessa konsekvenser i dagens revisionsbyråer? 

●    Finns det några konsekvenser gällande revisionskvaliteten? 
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6. Vad blir konsekvenserna kring dessa pressmedförande (kvalitetshotande) beteenden på 

revisionskvaliteten? 

Följdfrågor 

●    Skulle pressmedförande beteenden ha en negativ effekt på hur man bedömer 

revisionskvaliteten? 

●    Om ja, är det relaterad till ett misslyckande att finna överträdelser i revisionen eller 

misslyckande att finna överträdelser i en kunds redovisningssystem? 

  

Del 4 - Kontroller 

7. Med vilka kontroller är det mest troligt att förebygga eller upptäcka bristfällighet i kvaliteten 

som uppstår av dessa beteenden? 

Följdfrågor 

●    Hur stor vikt ligger på utvärderingen på samspelet mellan revisionsteam och 

teamledaren? 

●    Hur bestämmer revisionsbyrån vilka revisorer som kan komma att ta mer ansvar? 

●    Hur mycket vikt läggs på gruppkontroll? 

●    I vilken omfattning är kontrollen i byrån formellt utformad? 

●    Finns det kvalitetskontroller som är mindre formella? 

  

8. Hur arbetar ni med informella kontroller?  

Följdfrågor 

●    I vilken utsträckning används informella kontroller? 

●    Vilka typer av informationskällor används för kontrollering? 

●    Varför användands dessa kontroller? 

●    Hur är de utvecklade? 

●    Vad kännetecknar dessa kontroller? 

●    Vilka är de huvudsakliga faktorerna som bestämmer urvalet av de informella kontroller? 

●    I vilka nivåer i byrån använder man sig av informella kontroller? 

  

9. Vad är det huvudsakliga syftet med dessa kontroller? 

Följdfrågor 
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●    Finns det någon/några informella kontroller som minskar risken för pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteenden? 

●    Finns det någon/några informella kontroller som ökar risken för pressmedförande 

(kvalitetshotande) beteenden? 

●    Finns det någon/några informella kontroller som skulle minska konsekvenserna av 

pressmedförande (kvalitetshotande) beteenden, om de mot förmodan skulle skett? 

  

10. Klimatet i revisionsbranschen har förändrats mycket under 2000-talet. Har informella 

kontroller anpassats till denna föränderliga bransch? 

Följdfrågor  

●    Förändringar i revisorns arbetssätt? 

●    Personalomsättning? 

  

 

11. Hur viktigt är formell kontroll i förhållande mot informell kontroll? 

Följdfrågor 

●    Hur kan de informella kontrollerna interageras med de formella kontrollerna? 

  

12. Vad kan konsekvenserna bli av användandet av informella kontroller inom verksamheten? 

Följdfrågor 

●    Bidrar den informella kontrollen någonsin till ytterligare revisionsarbete?  

●    Omarbetning av revisionsarbete? 

●    Sanktioner? Straff? 

●    En hårdare och mer noggrannare/ mer rigorös granskning av de gjorda revisionerna? 

  

13. Hur pålitliga är informella kontroller i mindre revisionsbyråer? 

Följdfrågor 

●    Skiljer sig pålitligheten kring informella kontroller mellan större och mindre 

revisionsbyråer? 

●    Används informella kontroller kontinuerligt av managers och partners? 

●    Är kontrollerna begripliga för partners, managers och personalen? 
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●    Diskuteras de informella kontrollerna av ledningen och personalen? 

●    Kan man lita på att alla managers och partners implementerar informell kontroll? 

●    Hur identifieras svagheter i informella kontroller? 
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Bilaga 5 – Sammanställning av intervjuer, kodning revisorer.  

 

 

 Typer av tidspress Orsaker till tidspress Hur revisionskvaliteten 

påverkas av tidspress 

Revisor 1 Uppfattar inte skillnaden 

mellan interna och externa 

deadlines som stor, 

eftersom en deadline oftast 

förmedlas via sin 

överordnade. Tidsbudget 

och deadlines tar även 

hänsyn till samma faktorer, 

så upplever ingen större 

skillnad i tidspress.  

Tidspress finns i relativt stor 

utsträckning inom branschen. 

Beror på den aktuella perioden 

på året, uppdragets omfattning 

samt rådande omständigheterna 

kring företaget som revideras. 

Revision från byrån ska alltid 

uppehålla hög kvalitet, oberoende 

av de rådande omständigheterna. 

Tror att kvalitet blir sämre av för 

mycket tidspress, men tycker att 

det är en större konflikt i the Big 

Four. Lite tidspress behöver dock 

inte vara ett problem. Konflikten 

mellan kvalitet och tidspress 

diskuteras även internt, ibland i 

samband med att man pratar med 

en överordnad, men R1 ser inte 

det som en konflikt. 

 

Revisor 2 Tidspressen från interna- 

och externa deadlines 

skiljer sig inte, eftersom R2 

får disponera över sin 

tidsplanering fritt. Så länge 

tidsbudgeten hålls, bidrar 

detta till en jämnare 

stressnivå. Om någon 

revisor har det tufft med en 

tidsdeadline så löser man 

det i arbetsgruppen genom 

att avlasta den personen 

med jobb.  

 

Tidspress existerar i ganska 

stor utsträckning, men det är en 

del av jobbet som revisor ansåg 

R2. Tyckte det fanns två typer 

av tidspress dels från arbetet 

och dels från personen själv, 

viljan att leverera en revision i 

tid.  

Kvaliteten är det viktigaste och 

själva bedömningen påverkas 

aldrig av tidspress i en revision. 

Däremot kan dokumentationen 

brista något vid alltför mycket 

tidspress men det är inte tänkbart 

att signera en ofullständig 

revision. 

Revisor 3 Tidsbudget är det vanligaste 

typen av tidspress. 

Deadlines uppkommer både 

av interna och externa 

faktorer, dock kan många 

interna deadlines kopplas 

till byråns externa deadlines 

t.ex. inlämning av 

deklaration. R3 tycker inte 

tidspressen skiljer sig 

mellan interna- och externa 

deadlines.  

 

Tidspress existerar inom 

dennes arbete, men även en 

sorts tidsprioritering av arbetet. 

Detta betyder att man behöver 

prioritera arbetet för att minska 

på tidspressen. Tidsbudgeten 

ses som en ram, som visar 

ungefär hur mycket man ska 

hinna klart med. Eftersom det 

oftast inte blir som den 

planerade tidsbudgeten, utan 

att det tillkommer en del arbete 

”genom resans gång” så 

kommer det nog alltid finnas 

tidspress. Kundens 

påtryckningar kan också vara 

en faktor till externa deadlines. 

Det kan ofta finnas en konflikt 

mellan tid och kvalitet, finns alltid 

saker man kan göra bättre/ 

snyggare i en revision men det var 

en prioriteringsfråga. Byrån R3 

arbetade på skulle aldrig gå under 

”en viss standard” i kvaliteten. 

Det händer att man gått över 

budget pga. att kvaliteten i en 

revision skulle hållas. R3 tror inte 

att konflikten mellan kvalitet och 

tid skiljer sig mellan interna- och 

externa deadlines. 
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 Hur beteendet påverkas av 

tidspress 

Delaktighet i målsättningen Stilen på 

prestationsutvärderingen 

Revisor 1 Det är även viktigt att man 

planerat tidsbudgeten utifrån 

hur den verkliga situationen 

ser ut i byrån, vilket kan 

minska tidspressen. Tror även 

att KHB existerar i större 

utsträckning i the Big Four, 

men de existerar inte i dennes 

byrå. 

Eftersom R1 är 

granskningsansvarig så är R1 

väldigt delaktig i 

budgetplaneringen och 

planerar sina uppdrag, men det 

är byråns partners som 

hanterar den totala byråns 

budgetsättning. Att inte vara 

med och påverka 

tidsbudgeten/ bokningarna kan 

påverka revisorers beteende. 

De revisorerna som inte är 

med i budgetplaneringen är 

ändå med på ett indirekt sätt, 

eftersom R1 har en löpande 

dialog med dessa.  

Under årets gång görs både 

stickprov och kvalitetskontroller 

löpande. När prestationen mäts 

är det viktigaste i revisionen 

kvaliteten framför att hålla 

tidsbudgeten. När det gäller 

mätningen av kraften så mäter 

de endast tiden som man lagt 

ner under en revision. Tror man 

gör kvalitetskontroller för att 

veta att personalen håller en viss 

standard samt att man följer en 

utsatt utvecklingskurva, alltså i 

utvecklande syfte. Tror inte att 

det handlar om att sätta press 

eller kontrollera.  

 

Revisor 2 Tidspress skapar stress och det 

kan påverka kvaliteten på 

revisionen, men i slutändan 

går det inte att kompromissa 

eftersom att man har ett ansvar 

när man skriver på revisionen. 

Däremot är viss tidspress 

positiv eftersom man blir mer 

effektiv. Tror att KHB 

existerade mer tidigare, men 

att man nu åtgärdat detta med 

mer ”dokumentation”.  

 

R2 budgeterar sina egna jobb 

och känner sig delaktig i den 

totala budgeten, dock är 

budgetarbetet inte det roligaste 

med jobbet som revisor. Alla 

revisorer sätter sina egna 

budgetar, de som inte är 

delaktiga i budgetarbetet är 

rev. assistenter. Kan inte 

kommentera på hur det skulle 

vara om hon inte skulle sätta 

sin egen tidsbudget.   

 

Man har inte någon 

standardiserad 

prestationsutvärdering, förutom 

utvecklingssamtal en gång per 

år där man går igenom en 

sammanfattad bild av personens 

arbete. Om det verkliga utfallet 

av tidsbudgeten skulle avvika 

alltför mycket från den 

planerade tidsbudget får man ta 

en diskussion med sin 

överordnade. 

 

Revisor 3 Tidspress kan leda till en 

minskning av noggrannheten i 

en revision vid en konflikt 

mellan tid och kvalitet. 

Tidspress kan dock göra 

personen mer effektiv i rätt 

mängd. Riktlinjerna i byrån 

handlar om att vara ärlig med 

hur situationen och inte 

”mörka” något utan istället 

vara öppen med sin situation. 

Tror att KHB kan uppkomma 

pga. tidspress men R3 skulle 

aldrig kunna tänka sig göra 

detta. 

 

Tidsbokandet av jobb bestäms 

av budgetansvariga, som gör 

uppskattningar över hur 

mycket tid ett jobb/projekt tar. 

Budgetansvariga tar dock 

hänsyn till personens åsikter 

om vad R3 uppskattar att ett 

arbete tar. Tror att arbetet kan 

försämras om man inte är 

delaktig i budgetsättandet, 

men att det är väldigt 

självständigt inom yrket inom 

överordnades gränser. 

 

Prestationsutvärdering görs för 

att få medarbetarna att utvecklas 

och ser detta som något väldigt 

positivt. Tror dock att 

prestationsutvärderingens 

resultat beror till stor del på hur 

person i fråga tar den. R3 

utvärderas kontinuerligt av sina 

överordnade. 
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Bilaga 6 – Sammanställning av intervjuer, kodning av partners 

 

 

 

 Reaktioner kring tidigare 

forskning 

Konsekvenser för de 

individuella revisorerna 

Konsekvenser för 

revisionsbyrån 

Partner 1 Vet att det finns KHB, tror inte att 

det skiljer sig så mycket mellan 

stora och små byråer. Menar att 

det egentligen handlar om 

storleken på kunden. Partnerna 

jobbar kontinuerligt med detta 

genom olika 

kvalitetssäkringssystem, rutiner 

och obligatoriska utbildningar. 

Granskningar förekommer även på 

medarbetarna och uppdragen 4 

gånger per år plus en arbetskoll 

efter varje revision. P1 har inte 

stött på KHB, men menar att detta 

beteende som påvisats kan kopplas 

till att the Big Four använder fasta 

priser, vilket inte förekommer i 

P1:s byrå. Menar på att revisorerna 

prövas med 

kvalitetssäkringssystemen när de 

börjat jobba och på så sätt 

påverkar inte det rådande 

ekonomiska klimatet KHB.  

 

Om ett dysfunktionellt 

beteende påvisas ska 

individen bestraffas enligt 

byråns 

kvalitetssäkringssystem. 

Man har utvecklingssamtal 

årligen för att hjälpa 

medarbetarna att utvecklas 

mot rätt håll. Om personen i 

fråga inte är lämpad att bli 

revisor meddelas detta till 

den anställde. Menar att 3 

av 4 personer ändrar sin 

inriktning i karriären, vilket 

betyder att många inte 

passar som revisorer.   

 

Menar att de byråer som 

fuskar inte får några 

konsekvenser så länge de inte 

upptäcks. Men när de 

upptäckts så blir byrån stämda 

av det berörda företaget. Eller 

om man gett en felaktig 

uppskattning som leder till en 

konkurs, kan detta leda till en 

stämning. Deras arbete ger 

stora konsekvenser för tredje 

man. Om byrån utför 

revisioner av sämre kvaliteten 

påverkar det byråns rykte, 

vilket kan leda till att 

kunderna försvinner.   

 

Partner 2 P2 anser att det skulle vara mer 

förvånande om man inte skulle 

hittat kvalitetshotande beteenden 

inom the Big Four, dock har KHB 

inte hittats inom dennes byrå. Tror 

att det kan kopplas till att 

människor vill ”göra karriär” så 

snabbt som möjligt, vilket mer kan 

kopplas till the Big Four. 

Partnerna inom byrån är medvetna 

om KHB inom branschen och det 

diskuteras internt för att förebygga 

detta beteende. Tidspress 

diskuteras även, men förebyggs 

genom att anpassa deadlines 

genom diskussioner internt och 

med kunden. Olika 

kvalitetssäkringssystems används 

även för att motverka KHB. var 

osäker om det rådande 

ekonomiska klimatet påverkar 

KHB. 

 

Om KHB påvisats blir det 

en styrelsefråga samt att 

personen sägs upp, enligt 

byråns 

kvalitetssäkringsdokumenta

tion. Men oftast diskuteras 

detta med den berörde, 

beroende på hur grovt felet 

är. Den berörde måste 

förbättra sitt beteende om 

den ska fortsätta arbeta 

inom byrån. 

 

Menar att det kan bli 

allvarliga konsekvenser för en 

liten revisionsbyrå eftersom 

de agerar på en lokal 

marknad, till skillnad på 

större byråer. Förtroende är 

en viktig faktor inom 

branschen och om förtroendet 

minskade skulle även 

kunderna minska. Därför är 

det viktigt att utföra uppdrag 

av hög kvalitet. KHB kan i 

sin tur påverka kvaliteten 

negativt men lite press kan 

göra de anställda mer 

effektiva. 
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(Fortsättning Bilaga 6 – Sammanställning av intervjuer, kodning av partners) 

 

 

  

 Reaktioner kring tidigare 

forskning 

Konsekvenser för de 

individuella revisorerna 

Konsekvenser för 

revisionsbyrån 

Partner 3 P3 känner sig väl förtrogen med 

beteendet, men det skiljer sig åt 

oerhört mycket mellan stora och 

små byråer. Arbetsmiljön påverkar 

då det är mycket tuffare arbetsmiljö 

på de fyra stora byråerna, men 

tidspress finns även i deras byrå. 

Det är ett dilemma i branschen och 

det styrs inte av de själva utan deras 

intressenter ex skatteverket som 

kräver att de har deadlines. KHB 

har upptäckts på deras byrå, 

framförallt när det varit 

personalbrist. När en revisor har 

tidspress så meddelas detta till P3 så 

att arbetsfördelningen kan ses över 

för att det inte ska leda till ett 

kvalitetshotande beteende. Om 

brister i revisonen skett så 

korrigerar P3 detta i efterhand. Tror 

inte att det rådande ekonomiska 

klimatet påverkar KHB, och 

speciellt inte i deras byrå. 

 

Om P3 märker att anställd 

har mörkat information, så 

följer man upp det med ett 

medarbetarsamtal. Ser man 

att den anställde brister i sitt 

arbete måste personen ändra 

sin attityd till sitt arbete, man 

måste komma till självinsikt. 

Om man inte vill ändra sitt 

beteende bör man arbeta 

med något mer 

administrativt. Man straffar 

ingen utan diskuterar öppet 

om det är några problem. Är 

man ambitiös och gör ett bra 

jobb kan man uppmuntras 

med en bonus.  

 

KHB kan få stora 

konsekvenser för 

revisionsbyrån, eftersom de är 

utsatta för konkurrens vill man 

”rädda ansiktet” och det är 

viktigt att alla uppdrag utförs 

med en jämn och hög kvalitet. 

Om de får ett rykte att de 

slarvar, kan det snabbt leda till 

negativa konsekvenser. 

Förtroende och kunskap är 

viktiga faktorer i branschen. 

KHB kan leda till bristande 

kvalitet i revisionen, även om 

kunden kanske inte har 

kännedom om detta. Detta 

leder i sin tur till negativa 

konsekvenser för kunden.   

 

Partner 4 Är inte förvånad över att KHB 

existerar i the Big Four, men menar 

att alla byråer kan ha ett sådant 

beteende hos sina anställda om man 

pressar dem för hårt. Alla 

människor är olika och man måste 

vara lyhörd som ledare, är man inte 

det har man misslyckats som 

ledare/partner. Tror att tidsbudgetar 

som grundar sig på fast pris ligger 

till grund för KHB, vilket är vanligt 

inom the Big Four, men det 

undviker P4:s byrå. KHB diskuteras 

inte så mycket mellan partners utan 

snarare på individnivå. Tror inte det 

rådande ekonomiska klimatet har 

påverkat KHB.  

 

Det är få anställda som når 

toppen, vissa är inte tänkta 

för yrket och då har man 

samtal med dessa anställda. 

Hjälper de personerna att 

hitta nya arbetsmöjligheter, 

alla anställda får en chans att 

visa vad de går för men lång 

ifrån alla blir partners. 

Kvalitet är en självklarhet i 

dagens revisionsbransch och 

det förväntas utav kunderna. 

Ryktet är mycket viktigt, 

därför utförs kontroller som ser 

till att kvaliteten hålls. Det 

begås fel av alla människor, 

det viktiga är att inte felen är 

stora nog att de kan orsaka 

någon skada för någon kund 

eller anställd.  
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(Fortsättning Bilaga 6 – Sammanställning av intervjuer, kodning av partners) 

 

 Formella kontroller Informella kontroller 

Partner 

1 

Den formella kontrollen är i form av 

kvalitetssäkringssystem och dokumenterade rutiner. 

Dessa är viktiga och obligatoriska för alla 

revisionsbyråer. P1 nämner att de gör denna 

dokumentation levande, till skillnad från andra 

byråer som kanske låter den ”ligga på hyllan”, och 

försöker alltid få upp lägsta nivån på revisionerna.  

Dessutom har de externa kvalitetskontrollanter och 

interna kontroller där olika faktorer kontrolleras.  

 

Den informella kontrollen finns inom byrån, där 

man t.ex. har medarbetarlunch en gång i 

månaden, då man pratar med medarbetarna som 

finns tillgängliga. Nyanställda får även tillgång 

till en fadder. Tycker att det blivit mer formella 

regler med tiden, men undrar om man verkligen 

gör bättre revisioner idag tak vare dessa formella 

regler. P1 menar även att de informella och 

formella kontrollerna är integrerade, eftersom att 

personalen ska må bra men fortfarande inte göra 

misstag. Menar även att de informella 

kontrollerna kan upplevas som subjektiva.  

 

Partner 

2 

Som förebyggande åtgärder nämns bl.a. kunskap, 

kompetens, lämplig kontrollmiljö samt branschens 

formella kvalitetskontroller. För att upptäcka KHB 

nämns interna formella krav på anmälning vid svåra 

uppdrag. Dessutom används intern kontroll av 

varandras arbete i form av stickprov för att 

säkerhetsställa att man följer riktlinjer och 

dokumentation, som krävs externt. Dessutom nämns 

formella kontroller från FAR. P2 tror att många 

informella kontroller gått över till att bli formella på 

grund av externa krav, t.ex. i form av 

kvalitetssäkringssystem internt på byrån. Den 

formella kontrollen ses som mer pålitlig. 

 

De informella kontrollerna inom byrån är dels 

fikasamtal, samt att P2 går runt i kontoret och går 

igenom hur alla ligger till men även att en 

informell dialog förs efter utförda arbeten. Denna 

informella kontroll sker på grund av 

”medmänskligheten” samt för att kontrollera om 

någon har tidspress, kontrollen kan även uppfattas 

som ”trevligare”.  Den informella och den 

formella kontrollen hänger dock ihop på så sätt att 

vissa informella bitar är kopplade till de formella 

externa kraven. Dessutom är det viktigt att den 

accepteras av personalen, oavsett om den är 

informell eller formell förstås.  

 

 

Partner 

3 

De formella kontrollerna används och diskuteras 

mycket internt. På senare år har dessa kontroller 

ökat, vilket lett till att ”man är lite skrämd till 

lydnad” i revisionsbranschen. Den formella 

kontrollen är helt avgörande, eftersom revisorerna 

måste ha dessa för att kunna fortsätta arbeta som 

revisorer. Byrån är tvungen att följa de formella 

reglerna, utan dessa faller hela företaget. På senare 

år har revisorerna börjat granska varandra.  

 

De informella kontrollerna är de viktigaste, 

eftersom att dessa ger en tydligare bild av 

situationen för de anställda. Det muntliga 

samtalet är en viktig kontakt men tyvärr kan man 

brista i att dokumentera de informella 

kontrollerna. Det är även svårt att veta hur 

pålitliga de är men P3 anser ändå att de anställdas 

åsikter är de viktigaste för att skapa en trevlig 

arbetsplats vilket leder till att bättre revisioner 

utförs.  

Partner 

4 

FAR och Revisorsnämnden utför formella kontroller 

samt deras två samarbetspartners kontrollerar 

revisorerna en gång om året. Detta skrivs upp och 

signeras på ett formellt vis. P4 menar att dessa 

kontroller utförs formellt, men att de granskar den 

informella kontrollerna så på så sätt hör det ihop. 

Tycker dock att på senare år har det blivit för 

mycket regler och kontroller, sedan skandalerna i 

USA. Onödigt att samma regler används på små 

svenska företag som stora internationella företag.  

 

De informella kontrollerna görs varje morgon när 

man går igenom hur de anställda ligger till. Sedan 

utförs informella kontroller efter varje uppdrag, 

beroende på P4:s humör är det olika omfattning 

på dessa informella kontroller.  Byrån har även ett 

kontrollsystem som är utformat av byrån själva, 

detta granskas sedan vid formella kontroller. Det 

viktigaste är att de informella kontrollerna 

fungerar för då blir även de formella kontrollerna 

godkända. 

 


