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Sammanfattning 

Den här studien behandlar belöningssystem och om incitament av monetär karaktär kan 

komma att påverka revisorers beteende och revisionskvaliteten. Utifrån teorier av Kohn 

(1993); Gneezy och Rustichini (2000); Bonner och Sprinkle (2002) förutsätts det att 

finansiella belöningar försämrar arbetsprestationen och kvaliteten. Syftet är att undersöka om 

kvalitetshotande beteende uppstår och skapar en konflikt mellan att vidhålla revisionskvalitet 

och målet att bli belönad. Ytterligare aspekter som kommer undersökas är belöningssystemets 

funktion och dess kopplingar till motivation. Den empiriska undersökningen centraliseras runt 

belöningssystemet på PricewaterhouseCoopers (PwC) och hur revisorerna förhåller sig till 

belöningssystem, motivation och revisionskvalitet.  

 

Slutresultatet av denna studie baserat på våra kvalitativa intervjuer är att monetära belöningar 

inte utgör något direkt hot mot revisionskvaliteten. Olika mängder av förebyggande åtgärder 

så som utvecklade kvalitetskontrollsystem samt hård granskning, leder till att radikala 

förändringar i beteende blir relativt lätt att upptäcka.  Monetära belöningar anses inte vara en 

tillräcklig motivation eller drivkraft för att ändra revisorers beteende eller kvaliteten på 

revisionen.   

 

Nyckelord: Belöningssystem, monetära belöningar, motivation, revisionskvalitet, 

kvalitetshotande beteende.  
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1. Inledning 

1.1 Ämne och bakgrund 

Belöningssystem har sedan länge varit en viktig aspekt inom många organisationer. Företag 

inkorporerar belöningssystem i verksamheten för att kunna använda dem som 

motivationsverktyg för anställda, bland annat för att skapa ett system som ökar effektivitet, 

engagemang, jobbtillfredsställelse och målmedvetenhet. Det är sätt för företag att forma 

anställda genom att på ett tydligare sätt visa vilket beteende som är önskvärt inom 

verksamheten. (Pouliakas, 2010.) Berber et al. (2012) menar att ett lockande belöningssystem 

är ett sätt för företag att förbli attraktiva på arbetsmarknaden och rekrytera kompetent 

personal samt värdesätta nuvarande anställda. 

 

Chiaburu och Carpenter (2013) anser att belöningssystem utvecklas i allt större omfattning. 

Systemen blir allt mer raffinerade för att ständigt nå en förbättring av effektivitet och 

lönsamhet. I dagsläget är belöningssystemets funktion en mycket omdiskuterad fråga. Stora 

mängder av artiklar och studier har publicerats om belöningssystem och dessa visar entydigt 

att belöningssystem inte uppfyller sitt syfte (Chiang och Britch, 2012; Bock och Kim, 2002; 

Gneezy och Rustichini, 2000). Förväntan att belöningssystem ska förbättra motivation och 

öka effektivitet kan enligt många litterära och empiriska studier leda till förvärrande beteende 

(Gneezy och Rustichini, 2000). Enligt Morell (2009) kan belöningssystem, speciellt monetära 

belöningar i form av bonus, leda till kvalitetshotande beteenden inom professionella yrken där 

specifik kompetens av hög nivå krävs som till exempel inom revision. Detta eftersom 

belöningen kan tendera att få mer fokus än kvaliteten (Gneezy och Rustichini, 2000).  

 

Peytcheva och Gillet (2012) hävdar att belöningssystem kan påverka viktiga faktorer inom 

revision på ett negativt sätt och eventuellt leda till kvalitetshotande beteende från revisorers 

sida. Revision är oberoende granskning av ett företags redovisning och förvaltning som bland 

annat omfattar bokslutsgranskning, internkontrollsgranskning och granskning av 

årsredovisning som sedan sammanfattas i en revisionsberättelse. I Sverige är det 

Revisorsnämnden (RN) som har tillsyn över revisorer samt auktoriserar och kvalificerar 

revisor genom en revisionsexamen sammanställd av RN. (Revisorsnämnden, 2013.) 

 

Carrington (2010) belyser att det är stark fokus inom revision att kvaliteten ska nå upp till 

högsta standard och hålla sig på en hög nivå då den lägger grunden till för många intressenters 
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beslutsfattande och agerande. För att revision ska anses som kvalitetsrik är det många olika 

faktorer som måste vara inkluderade. Dessa är vikten att följa god redovisningsed, förbli 

oberoende och ha en kompetent analytisk förmåga (FAR, 2013). Under 1990- och 2000-talet 

har ett flertal revisionsskandaler inträffat, en mycket uppmärksammad var Prosolvia (Bhasin, 

2013). Som följd av skandalerna har stort fokus lagts på att höja revisionskvaliteten. Runt om 

i världen har många regleringsändringar skett, nya lagstiftningar har tillkommit och 

International Standards on Auditing (ISA) bildades. (Nelson, 2005.) Peytcheva och Gillet 

(2012) hävdar att trots hårdare reglering är förekomsten av kvalitetshotande beteende inom 

revisionsyrket ett aktuellt problem. 

 

Vi finner det intressant att undersöka vilka konsekvenser monetära belöningar kan ha på 

revisionskvalitet i och med resonemanget som Nelson (2005) för. Det vill säga att det kan 

leda till en intressekonflikt som på sikt leder till kvalitetshotande beteende. Enligt Nelson 

(2005) och Peecher et al. (2013) är belöningssystemets påverkan på revisionskvalitet ett 

outforskat ämne och det är få studier som har undersökt belöningssystem och dess 

implikationer på revisionskvalitet. 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om belöningssystem utgör ett hot mot 

revisionskvalitet genom att främst inrikta oss på den monetära delens påverkan av 

revisionskvalitet. Uppsatsen kommer att fokusera på att behandla de områden som vi finner 

relevanta för denna studie. Dessa områden är belöningssystems uppbyggnad, samspelet 

mellan belöningssystem och motivation, samt övriga faktorer som kan vara av 

kvalitetshotande karaktär.  

 

Vår huvudfrågeställning i denna uppsats är: 

Utgör monetära belöningssystem ett kvalitetshot inom revision?  

Vidare kommer vi ha en sekundär frågeställning där vi undersöker:  

Finns det andra faktorer som påverkar revisionskvalitet när det kommer till kvalitetshotande 

beteende? 

 



 

3 
 

2. Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet inleder vi med att först behandla belöningssystem och motivation. Därefter 

kommer vi behandla revision och kvalitetshotande beteende inom revision. I detta kapitel 

kommer vi även behandla olika aspekter gällande hur belöningssystem och andra faktorer 

som feedback, stress/deadlines och oberoende kan påverka revisionskvaliten.  

 

2.1 Belöningssystem och motivation 

Implementering av belöningssystem är en strategisk metod för organisationer att motivera 

anställda med olika incitament. Bland annat genom att uppmuntra anställda att följa företagets 

mål och visioner både kort- och långsiktigt. Belöningssystem omfattar flera olika belöningar 

och det finns flera olika sätt att belöna sin personal på, bland annat individuellt och i grupp, 

monetärt och icke-monetärt. (Chiang och Britch, 2012.) De två huvudsakliga incitamenten är 

monetära och icke-monetära belöningar. Monetära belöningar kännetecknas som belöningar 

av ekonomisk natur, som bonus och löneökning. (Armstrong och Murlis, 2005.) Lön och 

ekonomiska förmåner bidrar till kortsiktiga mål inom organisationen och syftet med dessa är 

att det anses leda till effektivitet, uppmuntra rutin och mindre riskfyllt beteende. Icke-

monetära belöningar påverkar inte den anställdas lönekuvert men betraktas ändå som ett 

attraktivt incitament för anställda. Icke- monetära belöningar är immateriella belöningar som 

bland annat resor men även utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Icke-monetära 

belöningar är till för långsiktiga mål samt för att motivera och stimulera anställda till en 

flexiblare arbetsmiljö, förbättra samarbete och öka engagemang. (Galbraith och Merill, 1991.) 

Allen och Kilmann (2001) anser att icke-monetära belöningar är stimulansorienterade och 

används i stor utsträckning för att bidra till innovation och kvalitet.  

 

Motivation är uppdelat i två segment; intern och extern motivation. Intern motivation är 

individuella mål som den enskilda individen har baserat på egna värderingar och mål. Intern 

motivation kan vara stolthet över en arbetsroll, delaktighet och andra immateriella värden. 

Den interna motivationen kan vara väldigt svårt för en arbetsgivare att direkt påverka i och 

med att denna är högst individuell och består mestadels av psykologiska faktorer. Extern 

motivation är när en individ motiveras av utomstående faktorer som lön och liknande 

materiella värden.  Externa motivationsfaktorer är enklare att direkt påverka från en 

organisations perspektiv. (Wang och Zheng, 2012.) Teoretisk och empirisk forskning tyder på 

att olika belöningar har olika motiverande egenskaper. Icke-monetära belöningar anses 
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påverka den interna motivationen mer än monetära belöningar med förklaringen att när 

materiella behov är tillgodosedda kommer olika psykologiska behov behöva uppfyllas. 

Exempelvis självtillfredsställelse, självkänsla och vetskapen om att ens arbetsprestation 

uppmärksammas och värdesätts. (Chiang och Britch, 2012.) Detta kan leda till att man som 

anställd värdesätter ett långt förhållande gentemot arbetsgivaren och förbättrar sin 

arbetsprestation (Podsakoff et al., 2000). När de anställda upplever att deras behov uppfylls 

eller när organisationen visar att den är villig att investera i anställda genom belöningar, 

utbildningar och utveckling är anställda mer benägna att återgälda med förbättrade 

arbetsinsatser (Wayne et al., 2002). 

 

Feedback kan vara ett bra verktyg för utveckling av personal och arbetskvalitet (Buchheit et 

al., 2012). Vid användande av feedback får den anställda information om hur väl man 

presterar i förhållande till sina mål och hur effektiva specifika beteende är för en viss uppgift 

(Lam et al., 2011). Den anställda ska då kunna jämföra sin nuvarande strategi med en 

representation av en idealstrategi som är uppsatt av företag/ledning. Det är dock vanligt 

förekommande i många organisationer att feedback inte prioriteras på grund av tidsbrist. 

(Buchheit et al., 2012.)  

 

2.2 Ifrågasättandet om belöningssystemets funktion 

 

Resonemanget om huruvida belöningssystem fungerar i praktiken och uppfyller syftet för 

ökad effektivisering är omdiskuterat, men allt fler studier har lett fram till resultatet att 

belöningssystem anses vara ett strategiskt styrningsmedel som leder till omvända 

konsekvenser och istället hämmar arbetsprestation (Kohn, 1993; Hirst, 1994, Pink, 2010). 

 

Kohns teori (1993) om belöningssystem, speciellt om monetära system uppfyller sin funktion 

har diskuterats i ett stort antal studier vilka har kommit fram till samstämmiga slutsatser 

(Bock och Kim, 2002; Gneezy och Rustichini, 2000; Bonner och Sprinkle, 2002). Dock finns 

det flera som argumenterar för att belöningssystem förstärker prestanda och effektivitet bland 

anställda. Det påstås vara allmänt erkänt och bekräftat i ekonomisk och beteendemässig 

litteratur och anses vara en nödvändighet i multinationella organisationer. (Sun et al., 2007.) 

Belöningssystem bidrar till mål för de anställda, vägledningar i deras arbetssätt och styr dem i 

rätt riktning med organisationens visioner, så kallad målkongruens. Utan ett sådant system 
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skulle väsentliga riktlinjer förloras och leda till att anställda kommer sakna tydlighet i 

tillvägagångsättet i relation till sitt arbete. (Bowen och Ostroff, 2004.) 

 

Teoretiker inom beteendevetenskap menar att både monetära och icke-monetära belöningar 

har motiverande egenskaper som uppfyller flera mänskliga behov och önskemål (Lazear, 

2000; Maslow, 1954). Dock måste belöningssystemet vara uppbyggt på strategiskt sätt och 

veta vilka faktorer som påverkar den individuella interna motivation, det är vid sådana fall 

belöningssystemet fungerar väl i organisationer (Bartol och Srivastava, 2002). En annan 

viktig faktor inom individuella belöningssystem är att målen är välbalanserade. Med detta 

menas att mål skall vara utmanande men inte för högt uppsatta. Anledningen till detta är att 

utmanande mål fungerar som en sporre medan för högt uppsatta mål snarare kan ha motsatt 

inverkan och få anställda att känna en hopplöshet inför uppgifter de blivit tilldelade (Bonner 

et al., 2000). 

 

Kohn (1993) framför att belöningssystem är uppbyggda för att misslyckas då de i själva 

verket underminerar arbetsprocessen istället för att förhöja arbetsprestationen. 

Belöningssystem har endast kortsiktiga verkningar och vid implementering av sådana ökar 

endast motivationen att bli belönad. Detta i sin tur kan leda till att prestationen försämras, 

anställda mister intresset och en kontrollerad arbetsmiljö uppstår. En kontrollerad arbetsmiljö 

är något som anställda skildrar som ett resultat av att belöningssystem används av ledningen 

som ett manipulationsverktyg och övervakning samt att ett större gap skapas i 

arbetsrelationerna mellan management och anställda. En negativ aspekt som anges är att det 

kan skapa konkurrens mellan anställda, då kollegor kan ses som hinder istället för 

medarbetare. (Kohn, 1993.) Korrelationen mellan lön och prestation vid bonussystem är 

obefintlig, det leder inte till någon skillnad på arbetskvaliteten och har inga effekter på olika 

företags omsättning eller lönsamhet. Det finns inget statistiskt signifikant resultat som bevisar 

att belöningssystem är ett fungerande motivationsverktyg. Människor som förväntar någon 

form av bonus presterar sämre än människor som inte är utlovade bonusbelöningar. 

Människor blir mindre riskbenägna och utforskar inte andra möjligheter i samma mån som en 

situation där belöningar utgår. (Gneezy och Rustichini, 2000.) 

 

Pink (2010) hävdar att monetära belöningar endast har en positiv effekt vid monotont arbete 

men inom yrken som kräver kognitiva färdigheter kommer resultera i sämre prestation. När 

anställda har en lön som är tillfredsställande och den anställde inte lider av några privata 
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ekonomiska svårigheter kommer belöningssystem ha en negativ effekt. Förklaringen till 

resultatet är att människor som arbetar med komplexa arbetsuppgifter och besitter en stor 

kunskap inom ett specifikt område vill vara självstyrda och ha ett syfte med sina handlingar. 

Det syftet kommer leda till egen tillfredsställning, motivation och utveckling. Vid monetära 

belöningar kommer viljan med ens handlingar försvagas samt motivationen då monetära 

belöningar kommer styra ens arbetsprestation. Gneezy och Rustichini (2000) genomförde en 

studie där de ville undersöka om monetära belöningar kunde påverka motivationen. Slutsatsen 

blev att om uppdraget var associerat med intern motivation och monetär utdelning utlovades 

blev resultatet att motivationen försköts och påverkade utfallet av aktiviteten negativt. Det 

förklarades med att monetära belöningar är sammankopplade med extern motivation och som 

Kohn (1993) förklarade påverkar det tillvägagångsättet i uppdraget till det sämre.   

 

Pink (2010) menar att allt fler organisationer börjar inse vikten av att implementera rätt typ 

belöningssystem. Organisationsstrukturer är alltmer dynamiska och för att kunna bli 

framgångsrika måste kunskapen finnas om vilka typer av incitament som kommer motivera 

den externa eller interna motivationen (Chiaburu och Carpenter, 2013). Ett framgångsrikt sätt 

för att öka motivation och kvalitet är att utveckla program som uppmuntrar anställda, 

komponerar mål baserat på enskilda individer och att ledningen bidra med mycket feedback 

som kommer sporra individens egna motivation (Chiang och Birtch, 2012).  

 

Bonner och Sprinkle (2002) karakteriserar inte revision som ett monotont yrke i och med att 

det inom revision krävs en hög kognitiv förmåga och eget beslutsfattande. Revisionsbyråer 

måste motivera sina anställda att utföra ett så högkvalitativt arbete som möjligt, effektivisera 

sin personal samt bedriva en vinstdrivande verksamhet. Därför är det ytterst viktigt att 

belöningssystem inom detta yrke utformas på ett sådant sätt att det inte negativt påverkar 

kärnan i arbetet vilket vi går in på nedan.  

 

2.3 Revision och revisorer  

 

Ett av de två viktigaste kraven ställt på revisorer är som nämnt att göra oberoende 

granskningar genom att agera objektivt och inte agera utifrån en viss grupp av intressenter. 

Detta för att revisionen skall kunna betraktas som legitim och tillförlitlig. (FAR, 2013.) 
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Det andra viktiga kravet är ha hög revisionskvalitet genom att vidhålla god redovisningssed 

genom att följa rådande lagstiftning och praxis inom redovisning (FAR, 2013). Dessutom ska 

revisionsberättelser upprättas som återspeglar verkligheten. Bokföring ska verifieras för att i 

slutändan tillföra trygghet till intressenter, öka trovärdigheten och vara kvalitetssäkrande. 

(Carrington, 2010.) 

 

Vad som anses vara bra revisionskvalitet definieras som en revisors prestation i förhållandet 

till viktiga punkter som analytisk förmåga, riskbedömning och verkningsförmåga (Sarowar, 

2013). Dessutom betonas kravet på att kritiskt granska framtagen och presenterad information 

från kunder (Hirst och Koonce, 1996).  

 

Gul et al. (2013) har utvecklat begreppet JDM (auditing judgment and decisionmaking) som 

innebär att revisionskvaliteten påverkas av individuella JDM-egenskaper som kompetens, 

förmåga, riskprofil, kognitiv stil, och oberoende. JDM-egenskaper appliceras inom tre olika 

områden 1) Revisionsuppdrag 2) Revisorns och dennes egenskaper 3) Interaktionen mellan 

revisorn och intressenter vid revisionsuppdrag. Det som sedan avgör om revisionen kan 

betraktas som av högre kvalitet är om revisorn besitter JDM-egenskaper som är på en 

tillfredsställande nivå. (Nelson och Tan, 2005.)  

 

2.4 Kvalitetshotande beteende inom revision 

JDM-egenskapen riskprofil benämns även som riskbedömning. Riskbedömning beskrivs som 

en central del av revisionen och utifrån revisorns egna riskbedömningar fastläggs en 

revisionsplan om vilka väsentliga delar revisorn ska fokusera på. Riskbedömning enligt 

Nelson och Tan (2005) bygger på revisorns individuella perspektiv samt vilka förhållningssätt 

revisorn och revisionsbyrån har i sina värderingar av riskbedömningar. Peytcheva och Gillet 

(2012) hävdar att revisorer till stor del utgår från generella mallar om vilka delar som är 

väsentliga och ska betraktas som risker. Det karaktäriseras som kvalitetshotande beteende att 

generalisera kunder och inte vara kundspecifik i sina riskbedömningar. Detta kan leda till att 

revisorer undgår de verkliga riskerna i ett företags verksamhet.  

 

För att motverka problem i riskbedömningar och generalisering har fler regleringar tillkommit 

och framförallt kravet på att dokumentera revisionsprocessen i en mer detaljerad utsträckning 

(PCAOB, 2004). Piercey (2011) påstår att kravet på hårdare dokumentation och detaljerade 
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berättelser i revisorers utfärdande, för att en granskare ska kunna följa alla steg, inte leder till 

en bättre riskbedömning. I undersökningen som han utförde visade resultaten att revisorer 

förmildrar risker och uttrycker sig vagare om olika grader av risker för att senare undvika 

konsekvenser eller hårdare bedömning vid granskning. Som ett resultat blir 

dokumentationskrav en strategi istället för en förbättring av tillvägagångsättet för att få bättre 

riskbedömningar. (Piercey, 2011.) 

 

Bedard et al. (2008) hävdar att det är bevisat att revisionsbyråer riskbedömningssystem 

misslyckas med att producera effektiv revision och att det är svårt att undgå revisorers 

felbedömningar men det viktigaste är att minimera risker genom kundselektion. Genom att ha 

en bra kundportfölj, ha högre krav på kunder och hög nivå på kundacceptans är det lättare att 

undvika högriskkunder och vidhålla hög revisionskvalitet. Ett exempel som belyses är att det 

är enklare för ”Big 4” (Deloitte, EY, KPMG och PwC) att undvika småfirmor som anses vara 

högriskkunder men svårt för små revisionsbyråer som inte har möjligheten att neka kunder i 

samma utsträckning. (Bedard et al., 2008.) Defond och Francis (2005) nämner att ”Big 4” har 

en tendens att vara konservativa i sin revision medan små revisionsbyråer rapporterar mindre 

konservativt vilket beskrivs som huvudorsaken till varför ”Big 4” anses ha bättre kvalitet. 

Slutsatsen som dras är att ”Big 4” har en bättre klientportfölj och starkare underlag till 

revisionen vilket leder att riskbedömning blir mer kvalitativ vilket även leder till hög nivå på 

själva revisionen. (Bedard et al., 2008.)   

 

Banker et al. (2002) förespråkar att teknologisk utveckling inom revision är lösningen för 

bättre riskbedömning och riskhantering. Nya förbättringar inom den fronten anser de skulle 

vara ett stort hjälpmedel och att det redan finns bevis på att det ökar effektiviteten. Dowling 

och Leech (2007) uttalar att sådana system och dess utformning upplevs som komplexa, krav 

på utbildning krävs och att det är brist på stabiliteten i tekniken. Tekniska stödprogram leder 

till att revisorer tar beslut utan korrekt stöd eller missbrukar systemet som i slutändan inte 

förbättrar riskhantering. Vilket tyder på att stor vikt bör inte läggas på tekniska program utan 

istället bör byråer förse med interna utbildningsprogram där revisorer får större kompetens 

och förståelse.  

 

Gul et al. (2013) hävdar att den individuella revisorn påverkar kvaliteten på revisionen i stor 

utsträckning trots olika mekaniska kvalitetskontroller som genomförs av revisionsbyrån. 

Däremot har större revisionsbyråer noggrannare utförda kvalitetskontroller genom mer 
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utvecklade kvalitetskontrollsystem och mer stickprov i jämförelse med mindre 

revisionsbyråer. Kvalitetskontroller i större utsträckning minskar utrymme för personlig 

påverkan på revisionen samt mindre sannolikhet att det leder till en försämring av 

revisionskvaliteten. Nelson och Tan (2005) menar att kvalitetskontroller är ytterligare en av 

många anledningar varför ”Big 4” anses ha hög revisionskvalitet och att deras revision är mer 

konsekvent. 

 

Enligt Nelson och Tan (2005) kan kvaliteten påverkas av revisorns förhållande till kunder, 

olika typer av kundförhållanden kommer påverka revisionskvaliteten då revisorer influeras av 

kunder och deras redovisade material. Det finns flera teorier som hävdar att revisorer förlitar 

sig för mycket på mallar och checklistor samt framställt underlag och berättelser från kunder. 

Detta eftersom de inte ifrågasätter vissa poster som har oklart underlag och otydlig 

information. Detta kan leda till att revisorer i många fall misslyckas med att hitta felaktigheter 

eller upptäcka varningssignaler. I slutändan försämrar det inte endast revisionskvaliteten utan 

även att företag agerar och tar företagsbeslut utifrån missvisande revisionsunderlag (Power, 

2003; Wilks och Zimbelman, 2004). Carrington (2010) utvecklar detta vidare genom att 

påpeka att revisorer producerar ett arbete som är bekvämt nog för båda parter, genom att 

presentera revision som en revisor är tillräcklig med bekväm med så nås en nivå av 

tillfredsställande för både kunden och revisorn.  

 

Revisorers oberoende är ett omdiskuterat ämne. En stor del av den diskussionen är vilken 

påverkan kunder har på revisionen. (Power, 2003.) Peytcheva och Gillet (2012) menar att 

press från kunder att revisorer ska redigera och ändra revision till mer fördelaktigt ur kundens 

perspektiv kan leda till kvalitetshotande beteende från revisorers sida. Resultat visar att 

revisorer utsätts för mycket press från kunder och blir tvingande att ändra revisionen för att 

inte förlora kunden (Nelson, 2005). Piercey (2012) hävdar att revisorers bedömningar 

påverkas av kundens preferenser trots de krav som ställs på revisorer och kravet på att vara 

oberoende. Bazerman et al. (2002) påstår att den pressen inte sätts av alla kunder utan att det 

varierar från kund till kund och beror på hur revisorer agerar individuellt vid press.  
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2.4.1 Stress/deadlines 

En vanlig konsensus är att revisorer ofta står i valet att kompromissa mellan revisionskvalitet 

och tidshantering (Peytcheva och Gillet 2012). Tidigare forskning visar på att tidspress kan 

leda till försämrad förmåga när det kommer till att fatta revisionsbeslut. Med detta menas att 

när en revisor jobbar mot en deadline eller med en viss budgeterad tid finns det risk att detta 

medför att revisionen inte får den tid som behövs för att göra en kvalificerad utvärdering och 

därför gör att revisorn kan ta förhastade beslut och skriver under revisionen utan att ha utfört 

det noggranna arbete som krävs av denne. (Gold, 2012.) Det finns dock även studier som 

visar på att det finns fler faktorer som påverkar hur individen hanterar stress i en 

arbetssituation. De som har utmärkande sociala identiteter hanterar stress och deadlines bättre 

och blir därför inte lika påverkade av valet mellan kvalitet och tidshantering. (Wang och 

Zheng, 2012.) 

 

2.5 Intressekonflikt mellan belöningssystem och revisionskvalitet 

Frågan om belöningssystem kan skapa en intressekonflikt och påverka revisorers 

beslutsfattande och riskbedömning har lett fram till växlande resultat (Nelson, 2005). Willett 

och Page (1996) framställer att intressekonflikter och kvalitetshotande beteende inom revision 

beror på revisorers individuella förhållningssätt gentemot tidspress och även beroende på 

typen av företagskultur. Peytcheva och Gillet (2012) betonar även att stresshantering är den 

främsta orsaken till påverkan av revisionskvaliteten och att det är vid tidspress 

belöningssystem kan påverka kvaliteten. 

 

Nelson (2005) redogör att belöningssystemets påverkan på revisionskvalitet är ett outforskat 

ämne vilket förtydligas av Peecher et al. (2013). Baserat på arkiva studier finner Nelson 

(2005) väldigt lite bevis för att incitament som belöning och bonus påverkar finansiella 

rapporter och revision. Enligt fallstudier och experiment finns det dock starka samband att 

olika typer av incitament som monetära belöningar påverkar revision, riskbedömning och 

beslutsfattande, särskilt i fall där revisorn har stor frihet i sitt handlingssätt och/eller har social 

press från organisationen och kunder. (Nelson, 2005.) 

 

Peecher et al. (2013) utvecklar med att det i dagsläget finns endast ett fåtal empiriska studier 

som undersökt vilka följdeffekter monetära belöningar har på revisorer. Ämnet beskrivs som 

komplext i och med brist på tolkbara resultat som definierar vilka faktorer som påverkar 

revisorers beteende och agerande vid implementering av belöningssystem. En stor svaghet 
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inom ämnet är bristen på information om revisionsbyråers belöningssystem samt 

uppbyggnaden av interna och externa belöningar (Carson, 2009). Peecher et al. (2012) 

poängterar också det faktum att inga undersökningar av betydelse har utfärdats för att 

analysera hur olika typer av belöningar motiverar revisorer att genomföra kvalitativ revision 

och påverkan på yttre och inre motivation. 

 

Deci et al. (1999) publicerade en studie baserat på 128 experiment som genomfördes under 

två årtionden med ett statistisk signifikant resultat att monetära belöningar har en avsevärd 

negativ effekt på motivationen samt underminerar intern motivation. Trotman och Wright 

(2012) menar att yrken som revision handlar centralt om revisorns analytiska förmåga och 

effektivitet. Monetära belöningar menar de, syftar till att öka innovation vilket inte är en 

relevant egenskap inom revison. Kunz och Pfaff (2002) menar att trots undersökningar som 

gjorts av Deci et al. (1999) samt Gneezy och Rustichini (2000) är den slutligt effekten på den 

interna motivationen ytlig.  

 

Peecher et al. (2013) utgår från att monetära belöningar har stark begränsning när det kommer 

till att kunna påverka revisionskvaliteten. Revisorer är förutsatta att agera moraliskt, etiskt och 

följa bland annat lagstiftningar och regelverk (FAR, 2013; Sarowar, 2013). I och med dessa 

krav som ställs på revisorer och att de är utsatta för granskning och bedömning måste 

kvaliteten nå en viss nivå. Vid fall där regler inte följs rapporteras revisorn och bestraffas av 

Revisorsnämnden genom en varning, påminnelse eller återkallelse av revisorslicensen 

(Carrington, 2010).  

 

Ett samband som kan urskiljas är att belöningssystem kan utgöra ett stressmoment. Som 

Maslow (1954) förklarar har människan stark målmedvetenhet och drift för att uppnå uppsatta 

mål för att tillslut åstadkomma bekräftelse från den sociala omgivningen. Vid en jämförelse 

med Peytcheva och Gillet (2012) kan stress förstärkas vid ifrågasättande, tidspress och 

osäkerhet om belöningssystemets mål kommer uppfyllas. Som Willett och Page (1996) teori 

illustrerar är det kanske vid sådana situationer som företagskultur och det individuella 

framförhållningssättet har en avgörande roll om belöningssystemet påverkar revisorns 

yrkesutövning. 
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3. Metod 

Med denna uppsats ville vi utreda om belöningssystem och andra faktorer kan påverka 

revisionskvalitet. Vårt mål var att undersöka om kvalitetshotande beteende kan uppstå som en 

följd av ett monetärt belöningssystem. Vi har valt att utföra studien på en utvald revisionsbyrå 

där vi genomfört kvalitativa intervjuer med revisorer. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning i och med att denna uppsats syftar till att 

beskriva och analysera. En kvalitativ undersökning är den bäst lämpade metoden i denna 

studie då det finns många faktorer att ta i beaktning som inte är mätbara på ett kvantitativt 

plan. (Yin, 2003.) Eftersom vi inte har testat hypoteser utan har ett holistiskt angreppssätt har 

vi valt att utföra öppna intervjuer med inslag av IPA (Interpretative Phenomenological 

Analysis). Det är genom extensiva intervjuer och relativt fritt berättande under 

intervjuprocessen med fokus på detaljer kring det valda forskningsområdet som information 

uppsamlats och analyserats. (Reid, Flowers och Larkin, 2005.) 

 

3.2 Operationalisering  

Utredningsprocessen började med att välja en revisionsbyrå som har ett monetärt 

belöningssystem i relation till individuell prestation. Vi valde att endast göra studien på en 

revisionsbyrå för att se hur alla intervjuobjekt påverkades av samma belöningssystem. Utifrån 

den teoretiska referensramen framställde vi vårt intervjumaterial och valde att fokusera på 

nyckelorden i denna uppsats; belöningssystem, monetära belöningar, motivation, 

revisionskvalitet och kvalitetshotande beteende. Intervjuobjekten hade ingen tillgång till vår 

frågemall innan intervjutillfället utan visste endast att studien handlade om revisionskvalitet. 

Intervjuerna tog genomsnittligt 45 – 60 minuter. Alla intervjuer genomfördes på revisorernas 

arbetsplats, dels för att intervjuobjekten skulle vara bekväma och dels för lättillgängligheten. 

Intervjuerna spelades in och det inspelade materialet har transkriberats. Transkriberingarna 

kan lämnas ut på begäran. Intervjuobjekten presenteras anonymt i och med viss information är 

känslig. 

 

3.3 Datainsamling 

Vi valde att intervjua sju revisorer och en revisorsassistent på PwC-kontoret i Uppsala. 

Revisorerna med undantag för revisorassisten hade jobbat på byrån innan och efter 
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implementering av belöningssystemet och varit aktiva som revisorer i minst fem år. Detta för 

att vi ville få svar från revisorer som har erfarenhet på byrån och god kunskap om hur det var 

innan det nya (tre år gamla) belöningssystemet infördes. Ytterligare för att kunna jämföra 

utvecklingen i attityd, skicklighet samt andra faktorer som är väsentliga för vår studie i hur 

den individuella revisionskvaliteten kan påverkas av belöningssystem. Anledningen till varför 

vi har med en revisorsassistent var för att kunna jämföra svaren mellan hur de äldre 

medarbetarna uppfattar att de hade det i ett tidigare skede av sin karriär och hur det ser ut för 

en yngre medarbetare på byrån i dagsläget. 

 

Med ursprung i den empiriska undersökningen och teoretiska referensramen har vi analyserat 

och jämfört båda delarna med varandra för att få svar. Genom att hitta kopplingar mellan teori 

och empiri har vi sedan försökt att bilda en uppfattning om vilka delar som är relevanta för 

vår undersökning. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det finns en risk att man drar 

irrelevanta kopplingar som inte har någon riktig signifikans. (Denzin och Lincoln, 2003.) 

Denna studie kan inte betraktas som statistiskt signifikant då ett urval på minst trettio 

intervjuobjekt hade behövts (Saunders et al., 2012).  

 

3.4 Avgränsning 

3.4.1 Regionalt och firmaspecifikt 

Studien som utförts är begränsad till PwC och Uppsalakontoret. Vi har begärt att få tillgång 

till interna dokument och hjälpverktyg som nämnts under intervjuerna, tyvärr fick vi avslag på 

detta då det råder sekretess på dessa dokument. Dock fick vi dessa ingående förklarade för oss 

och kunde skapa en bra uppfattning om hur det fungerade i praktiken när de anställda använde 

sig av dessa dokument och hjälpverktyg. 

 

3.4.2 Individuell bakgrund 

Det finns många faktorer som kan tänkas påverka kvalitet på utfört arbete förutom just 

belöningssystem. Ålder har bland annat visat sig vara en faktor då yngre medarbetare tenderar 

att ha en högre benägenhet till risktagande än deras äldre kollegor (Vroom och Pahl, 1971). Vi 

har därför hanterat detta i våra intervjuer genom att ha valt ut revisorer inom liknande 

ålderssegment för att minska på diversifierande svar som kan bero på denna skillnad. Även 

kön är ofta relaterat till skillnader i beteenden. När det kommer till kvalitetshotande beteende 

inom revision finns det dock studier som visar på att kön inte har någon påverkan (Peytcheva 
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och Gillet, 2012). Därför har vi inte tagit detta i beaktning under studien. Socioekonomisk 

bakgrund kan tänkas påverka risktagande beteende (Peytcheva och Gillet, 2012) men detta är 

även en faktor som faller bort då de intervjuobjekt vi har med i studien kommer från likartad 

samhällsekonomisk bakgrund, vilket har bekräftat i presentationsstadiet av intervjuerna då vi 

ställde inledande uppvärmningsfrågor till intervjuobjekten. 

 

3.5 Litteraturval 

Litteraturen i denna studie är främst hämtad från Business Source Premier. Tonvikten har 

lagts på forskningsartiklarna som berört både revisionskvalitet och belöningssystem. Vi har 

dock hittat väldigt få studier som har utvecklat och kopplat samman om belöningssystem kan 

påverka revisionskvalitet. Med den anledningen har vi försökt hitta nyligen publicerade 

studier för att se om ny forskning och vidareutveckling av äldre teorier har skett inom detta 

ämnesområde. Vi har endast hittat ett fåtal artiklar som behandlar vårt ämnesområde. I och 

med begränsningen av aktuell litteratur har vi valt att inkludera signifikanta begrepp som 

utmärkts av väsentlig betydelse i de artiklar vi använt oss utav i större utsträckning. Dessa 

begrepp betraktar vi som faktorer som är länkade till syftet med denna uppsats. Faktorerna 

som vi har valt att centralisera kring är kvalitetshotande beteende inom revision varav stor 

vikt läggs på stress som en kvalitetshotande faktor, belöningssystem och motivation. Med 

belöningssystem tyckte vi att det var viktigt att bilda en bred uppfattning om 

belöningssystemets funktion och hur det påverkar arbetsprestationen. Motivation har 

framkommit som starkt sammanlänkat med belöningssystem. De faktorer som vi utifrån den 

teoretiska referensramen uppfattat kan påverka kvalitet har vi valt att vidareundersöka i vår 

empiriska undersökning.  

 

3.6 Källkritik 

 

Relevansen på källorna har främst kontrollerats genom antal citeringar. I de fall där källan 

varit citerad i mindre utsträckning har det handlat om senare genomförda studier som utförts 

under perioden 2010-2013 vilket kan bidra till att förklara avsaknaden av citeringar. Vi har 

även använt oss av en bok skriven av Pink (2010). Vi anser denna vara tillförlitlig i och med 

att Pink är en välrenommerad författare och mycket inflytelserik inom ämnesområdet 

motivation (hbr.org, 2011).  
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Tillförlitligheten i intervjuerna vi utfört har kontrollerats på tre sätt:  

1) Genom jämförande av svar. 2) Intervjuobjekten hade ingen exakt förkunskap om vad 

intervjuerna skulle komma att behandla, med syfte att de inte skulle kunna förbereda svaren i 

förväg. 3) De sista fem så kallade “snabb-frågorna” i frågemallen är särskilt anpassade för att 

vara känsliga och att locka fram en ärlig reaktion genom att inte ge intervjuobjekten lång 

betänketid. Dessa frågor återkopplar till diskussionerna och är menade att befästa eller avslå 

svar vi fått under intervjuerna.  

4. Empiri 

 

4.1 Introduktion av PwC 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) är en av Sveriges ledande revisionsbyråer och är 

verksamma i 130 orter i Sverige. Organisationen grundades av Samuel Lowell Price år 1849 i 

London. Företaget har en rik historia av fusioner, den viktigaste utifrån svenskt perspektiv 

skedde år 1999 då Öhrlings började samarbetet med Coopers & Lybrand som resulterade i att 

PwC blev Sveriges marknadsledande revisionsbyrå. Globalt är PwC verksamma i 157 länder 

och har över 184 000 medarbetare, 3800 medarbetare i Sverige. PwCs verksamhetsområden 

är revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och annan 

revisionsnära rådgivning. (pwc.se, 2013.) 

 

4.2 Belöningssystem på PwC 

PwC införde ett belöningssystem för tre år sedan inom organisationen där bonusmöjligheter 

omfattade flera anställda. Tidigare var belöningssystemet baserat på specifika delar av 

organisationen med vikt på merförsäljning och förvärvandet av kunder. Belöningssystemets 

nya koncept var att motivera arbetsstyrkan, skapa ett starkare engagemang inom flera 

avdelningar och ett medel till effektivisering (PwC-Intervju, 2013). Belöningssystemet på 

PwC är uppdelat i flera olika segment. Det finns icke-monetära gruppbelöningar, exempelvis 

resor för att motivera personalen att arbeta mot gemensamma mål. Det finns även belöningar 

implementerade när en anställd förvärvar en ny klient, då får den berörda anställde en viss 

procent på det belopp som faktureras under det första året. 
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Det belöningssystem som vi kommer att fokusera på under denna undersökning är 

Performance, Coaching & Development (PC&D). PC&D är ett monetärt belöningssystem. 

Det är avsett för att hjälpa personalen att utvecklas i sin arbetsroll och att ta ansvar för sin 

egen utveckling. Många mål inom PC&D tar personalen fram tillsammans med sin coach. Det 

finns dock mål som de anställda själva inte kan vara med och styra över, dessa inkluderar 

bland annat merförsäljning och debiteringsgrad. Om coacherna känner att målen som blir 

individuellt satta är för låga eller för höga justeras dessa även i efterhand. Alla anställda på 

kontoret omfattas av belöningssystemet men det är endast seniora revisorer som får monetär 

belöning för uppfyllda mål. De juniora medarbetarna samt övrig kontorspersonal använder 

systemet snarare för personlig utveckling.  De stadgar som finns för att beskriva hur detta 

system ser ut internt är uppdelat i fem faser och ser ut på följande vis: 

 

Mål- och utvecklingssamtal 

Processen börjar i juli-september där man träffar sin coach för att diskutera årets prestation för 

det kommande verksamhetsåret. 

                   

Uppföljningssamtal 

Under året kommer det att ske fyra löpande uppföljningar för att följa utvecklingen och målen 

under året. Dessa fyra möten kommer att ligga till grund för den sammanfattningen som 

kommer att diskuteras vid årets slut. 

                   

Sammanfattning och utvärdering 

Här kommer den anställda och dennes coach att diskutera och utvärdera uppnådda/icke 

uppnådda mål och prestationer.  

                   

Utvärderingskalibrering   

Efter sammanfattningen kommer coachen att säkerhetsställa att prestationen är likartad med 

företaget och medarbetarnas prestation i relation till andra medarbetare. 

                   

Återkoppling 

Efter genomförda utvärderingskalibreringsmötet skall den anställda erhålla återkoppling på 

dennes slutliga prestationsomdöme. 
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5. Empirisk undersökning  

 

5.1 Revisionskvalitet 

I intervjuerna framkom ett tydligt mönster för vad som krävs bland revisorerna för att 

uppehålla kvalitet på det arbete man utför samt för att kunna framställa kvalitativ revision. 

Riskbedömning och väsentlighet var de två nyckelord som betonades mest och att man som 

revisor har en djupare förståelse för kunderna när man arbetar gentemot deras verksamhet. 

För att göra en korrekt riskbedömning krävs det att man förstår verksamheten och vilka 

områden som ska betraktas som risker inom verksamheten och därefter granska områdena där 

riskerna är störst. Ett av intervjuobjekten belyste att det viktigaste för en revisor är god 

kontakt med kunden, det leder till en bra dialog och kunskap om kundens verksamhet vilket 

leder att det blir lättare att identifiera problem. Under senare år känner dock flera av 

revisorerna att det har skett ett skifte i fokus. Det läggs stor vikt på regelverk, såsom ISA och 

det interna PwC-Audit samt att kraven för dokumentation har blivit striktare och arbetet med 

hjälpverktyg har ökat tydligt. Under intervjuerna framkom uttalanden som: “dokumentationen 

håller väldigt hög klass men vi tappar kvalitet” och “riskbedömning är det svåraste”. 

Framförallt är det enligt alla intervjuobjekt viktigt att i ett tidigt skede identifiera vilka risker 

som finns för att man inte ska lägga fokus på fel områden. Detta beror delvis på att om man 

inte kan motivera den extra nedlagda tiden i faktureringen är den tiden inte debiteringsbar.  

 

Ett par av intervjuobjekten diskuterade också det faktum att som en del av en ”Big 4-firma” 

kan man utveckla en bättre kundportfölj jämfört med mindre revisionsbyråer, anledningen till 

detta är att små kunder kan anses vara riskfyllda, tidskrävande och påverka den 

genomgripande kvaliteten till en viss nivå. Små kunder inser ibland inte vikten av att 

presentera ett bra revisionsunderlag och skälet till varför man anlitar en revisor, vilket kan 

leda till ett sämre underlag och medför större risk för revisorn att göra en sämre 

riskbedömning.  

 

För att kunna hålla en bra revisionskvalitet krävs det att medarbetarna hela tiden är 

uppdaterade på regelverk och utvecklas i sitt yrkesutövande. Därför är revisionsbyråer ofta 

enligt de intervjuade präglade av utbildningar, seminarier med mera. Detta är även en av 

anledningarna till att många väljer att börja sin karriär inom revision trots den i jämförelse lite 

sämre lönen gentemot liknande professioner på samma nivå.  
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5.1.1 Oberoende 

Vid frågan om det finns några svårigheter med att vara oberoende svarade samtliga att det är 

enkelt och att revisorer generellt är väldigt professionella gentemot sina kunder. Genom PwCs 

“Code of Conduct”, ett internt regelverk, finns det särskilda regler om hur man som revisor 

ska förehålla sig och genom diverse guidelinjer om vilket slags beteende är professionellt, 

etiskt och kännetecknas som en bra kundrelation. Intervjuobjekten framhävde att det är 

väldigt sällan man har kundförhållanden som anses personliga eller oprofessionella. Ett 

intervjuobjekt förklarade att i slutändan är det en kundrelation och att man arbetar för 

arbetsgivaren varav det är väldigt enkelt att hålla fokus. Ett annat intervjuobjekt nämnde att 

oberoende kan bli en problematisk fråga i komplexa fall som på större byråer. Det framkom 

dock att det är svårare att uppfattas som oberoende från andra intressenters perspektiv. 

Exempelvis kan en tredje part som bank enligt intervjuobjektet inte ha samma insyn i 

förhållandet och kan därför uppfatta situationen annorlunda då relationer till kunder är väldigt 

subjektiva. 

 

5.2 Belöningssystemet PC&D och dess påverkan 

När belöningssystemet PC&D diskuterades var det ur ett ytligt perspektiv. Samtliga revisorer 

med undantag för en ansåg att de inte påverkas särskilt mycket av belöningssystemet eller den 

bonus som kunde vänta i slutet på året tack vare uppfyllda mål. Framförallt var det 

intresseväckande att tre av revisorerna inte visste vad som ingick i PC&D på grund av det inte 

är tydligt vilka krav och mål som är inkorporerade i belöningssystemet. De ansåg att man inte 

la ner mycket energi på systemet utan att det fanns andra inre motivationsfaktorer som var 

viktigare när det kom till att influera den bland annat den individuella prestationen, 

engagemanget och kvaliteten på revisionen. När vi följde upp detta visade det sig dock att det 

inte alltid stämde.  

 

Huvudsakligen var det några punkter som var frekvent återkommande och mycket fokus 

hamnade på dessa under diskussionen om kring vilka intressekonflikter kan uppstå mellan 

belöningssystem och revisionskvalitet. Dessa punkter var:  
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- Debiteringsgrad  

- Merförsäljning 

- Hjälpverktyg i belöningssystemet 

 

Dessa punkter, framförallt debiteringsgrad och merförsäljning kunde i flera fall uppfattas som 

att det direkt kunde motverka kvaliteten i revisionen. Med debiteringsgrad menas den tiden 

som går åt som inte innefattar internt arbete eller tid för arbete som inte kan motiveras i 

faktureringsunderlaget. Anledningen till att detta som en del av belöningssystemet kunde 

uppfattas som motsägande var att revisorerna uppfattar de interna målsättningarna som mer 

kvalitetsinriktade, att man snarare ska lägga mer tid för att åstadkomma en så hög 

revisionskvalitet som möjligt. Om man däremot ska bibehålla en hög debiteringsgrad är detta 

inte möjligt i alla lägen. Det framgick att så länge som arbetet är väldokumenterat och 

välmotiverat skulle detta inte ha någon påverkan på det slutliga beslutet om den anställda 

hade uppfyllt alla mål i PC&D, och för underlaget av den slutliga personliga bonusen.  

 

Ett flertal av de anställda nämnde att merförsäljningsmålen, särskilt i början av karriären, 

kunde uppfattas som alldeles för höga. Dessutom var det inte alltid självklart vem 

merförsäljningen tillhörde. Om en yngre kollega hittar ett område där man kan sälja in fler 

produkter, alternativt om en person i revisionsteamet hittar en säljpunkt där det finns någon 

annan i teamet som är mer kvalificerad att sälja in konceptet, är det inte alltid självklart vem 

försäljningssiffrorna tillfaller. Stress över merförsäljning, särskilt i yngre år, kunde enligt 

revisorerna ha en negativ inverkan på en anställd då fokus kan hamna på försäljning snarare 

än vad som enligt de interna målsättningarna är viktigt såsom kvalitet. 

 

Förutom dessa punkter är en stor del av vad som innefattas i målsättningar under PC&D 

individuellt uppsatta tillsammans med en coach och sedan kalibrerade för att återspegla en 

viss standard för en viss nivå (grade) som de anställda har. I vissa fall kan exempelvis 

användandet av hjälpverktyg i större utsträckning vara en del av målen. Samtliga revisorer vi 

intervjuade och även revisorsassistenten var överens om att fokus har skiftat mot att vara mer 

kvalitetsinriktat men de såg även en risk i användandet av hjälpverktyg i alltför stor 

utsträckning. Detta eftersom kvalitet på revisionen bottnar i förståelsen för det företag man 

granskar. Risken ligger därför i att man istället för att bilda en förståelse förlitar sig på 

hjälpverktyg och därigenom äventyrar att fokusera på fel delar. Detta var en risk som man såg 

särskilt bland yngre medarbetare som inte ännu har fått en trygghet i sitt arbete och genom att 



 

20 
 

använda sig av hjälpverktygen riskerar att skapar sig en falsk trygghet utan att egentligen veta 

varför och vad det är man granskar. 

5.2.1 Motivation 

Majoriteten betonade självtillfredsställelse och personlig utveckling som den drivande 

faktorn. Genom att man själv presterar och utmanar sig själv uppnås känslan av att man gör 

ett bra jobb vilket i slutändan är det som räknas. Ett av intervjuobjekten nämnde att 

kännedomen att man granskas är en motivationsfaktor då man som revisor måste uppfylla en 

viss standard för att kunna klara granskning, vilket sätter press på hög prestation. 

 

Svaren angående om monetära belöningssystem motiverar och fungerar som ett 

motivationsverktyg var tvetydiga. Ett par anställda svarade att monetära belöningar är ett bra 

sätt att motivera personal och är en motivationsfaktor för dem då det är ett sätt att få 

bekräftelse från företaget och ett erkännande för sina arbetsprestationer. Majoriteten ansåg att 

de snarare motiveras av den personliga utvecklingen i systemet. Det vill säga att systemet är 

uppbyggt för att nå andra viktiga mål för den egna utvecklingen. De mer rutinerade 

revisorerna sa sig inte påverkas av belöningssystemet och att det inte riktigt fungerade som ett 

motiveringsverktyg. Snittnivån på bonuslönen ligger runt en månadslön men ska teoretiskt 

sett vara max fyra månadslöner beroende på vilken nivå (grade) man tillhör. Även om 

maxutdelningen i slutändan är upp till fyra månadslöner var det ingen som tyckte att det var 

någonting som hade någon betydelse för hur man motiverades att arbeta. Till saken kan höra 

att ingen av de vi intervjuade själva någonsin hade fått eller hört om någon som fått 

maxutdelning på fyra månadslöner. Målen för att nå till en viss nivå ansågs vara ganska 

otydliga och svåra att mäta, istället var det coachens omdöme som vägde in och att nå 

maxutdelning ansågs i det närmaste vara omöjligt. Om man visade framfötterna och översteg 

mål klättrade man snabbare på karriärsstegen, en följd av detta blir ett högre ansvarsområde 

och högre målsättningar. De intervjuade kände också att det delvis kunde vara väldigt högt 

satta mål men detta var inget de stressade upp sig över. En förklaring till detta var att man 

kunde göra ett bra jobb även om man inte nådde till exempel målet för merförsäljning, bara 

man kunde motivera varför. “Målen är mål och inte absoluta sanningar” som ett av 

intervjuobjekten sa.  

 

Vi uppfattade en märkbar frustration över att målen i allmänhet kan vara lite “flummiga” och 

svårförståeliga. “Om målen är svåra att förstå sig på så har man ju tappat lite styrningen med 
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det”. Dock anser de flesta att PC&D till viss del fungerar som ett stöd och en påminnare om 

det man ska fokusera på och att det kan styra anställda i rätt riktning. När det kommer till 

konkreta mål som merförsäljning och debiteringsgrad var det ett av intervjuobjekten som 

jobbar mycket med utvärdering av revisionsverktyg som sa att “byrån som helhet har sett 

kopplingen mellan hög kvalitet och hög lönsamhet.  Det betyder ju att om byrån ser den 

kopplingen så minskar ju givetvis incitamenten för att bygga en struktur där individen kapar 

hörn för då kommer byrån som helhet att få sämre lönsamhet på sikt”.  

 

Ett av intervjuobjektet menade att det måste finnas ett belöningssystem i en organisation som 

PwC och belöningssystem är väsentligt för företagets fortlevnad. Intervjuobjekten som inte 

upplevde monetära belöningar som motiverande förklarade att det handlar mer om den 

enskilda individen och vare sig de motiveras av det eller inte. De som var likgiltiga gentemot 

belöningssystem hänvisade det mer som en metod för att motivera yngre medarbetare, detta 

trots att yngre medarbetares möjligheter till bonus är knuten till andra saker än just mål inom 

PC&D. 

 

5.2.2 Tillfredsställelse 

Vid frågan om de anställda kände tillfredsställelse i sin yrkesutövning så svarade majoriteten 

ja. Sju av åtta intervjuobjekt var tillfredsställda med lönen och tyckte den var skälig för 

arbetsprestationen. Ett av intervjuobjekten tyckte att lönen inte var tillräckligt trots eventuella 

bonusbelöningar och tyckte att revisionsbranschen inte är välbetald. Övriga anställda 

förklarade att de har gjort sina “hundår” och nu befinner sig i en tillfredsställande lönekurva. 

Faktorer som nämndes som anledningar till tillfredsställelse bland anställda var att inom yrket 

är det mycket självstyrning, flexibilitet, omväxlande arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö. 

Intervjuobjekten fick svara på vad de ansåg kunde bidra till ökad tillfredsställelse och 

eventuella ändringar de skulle vilja se. Många av intervjuobjekten framhävde att det är en 

nackdel med att revisionen blir allt mer regelstyrd, det leder till uppfattningen att mindre nytta 

sker inom yrket och att fokus ligger på områden utanför det som egentligen är revision. 

Eftersom denna uppfattning kan skapas är det svårare för kunder att förstå vilken egentlig 

nytta revisionen har.  Ett av intervjuobjekten vill att revisorbranschen ska våga stå mot 

påtryckningar från Revisorsnämnden och är frustrerad över att branschen inte vågar stå för sin 

ståndpunkt och uttrycka ett växande missnöje. Flera av intervjuobjekten visade missnöje mot 

pressen att tidsredovisa och fakturera varje minut med kunden. Det är något som många 
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upplevde som pressande, i och med att det inte är tillåtet att ta fasta priser så kunde 

faktureringen anses vara lite av en plåga som man fått vänja sig vid.  

 

Samtliga av våra intervjuobjekt nämnde att de två-tre senaste åren har det varit ett stort tryck 

på att förbättra kvaliteten inom byrån med anledning av ett par skandaler. Det framkom att 

kvalitetstrycket från byrån var bra och ledde till kvalitetssäkrande revision genom fler 

stickprovsurval och stora mängder av kvalitetskontroller. Alla intervjuobjekt svarade dock 

genomgående ja på att de har mycket frihet och självständighet i arbetet. Något som speciellt 

poängterades var friheten om flexibla arbetstider vilket uttrycktes som en väldigt positiv 

faktor bland alla intervjuobjekt. Dock betonades det att alla var införstådda med att vissa 

perioder av åre är det mer att göra och då kanske man inte har möjlighet att styra lika mycket 

samtidigt som det under vissa perioder inte finns någonting alls att göra. Detta kunde enligt 

vissa skapa lite problematik när man har mål som innefattar debiteringsgrad. Under 

perioderna då det inte finns något att göra kan det nämligen finnas interna arbetsuppgifter 

man skulle kunna utföra på byrån men inte fakturera för, det kan komma till ett stadie där man 

hellre tar ut ledighet än att vara på plats och inte utföra monetärt produktiva aktiviteter. Men 

de flesta verkade acceptera detta som “en del av branschen” och “något man visste om och 

accepterade, för annars kan man jobba någon annanstans”.  Ingen av de intervjuade kände 

heller att de var särskilt låsta av de personliga målen i belöningssystemet men de hade inte 

särskilt stor frihet att själva sätta mål för exempelvis debiteringsgrad eller merförsäljning. 

 

5.2.3 Stress/deadlines 

En av de intervjuade svarade att PC&D påverkar denne negativt för att kraven väger tungt och 

utvecklas till stressmoment. Det finns en stress på grund av deadlines och vissa juniora 

medarbetare försätts i positioner där de måste anstränga sig för att få uppdrag av de äldre 

kollegorna för att fylla sin kalender, “Så istället för att det blir lugnt och man kan fokusera på 

att göra sitt arbete, så måste man jaga och stressa upp sig för att inte kunna få ihop tiden man 

behöver den månaden.” Det finns även tendenser till favorisering vid lugna perioder på 

revisionsåret, istället för att arbete delas ut lika mellan de juniora medarbetarna brukar 

seniorer med omsorg välja vilka medarbetare de delegerar arbete till med hänsyn till tidigare 

interaktioner och arbetssätt. 
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Ytterligare problem som togs upp under intervjuerna är kommunikationsbrist som kan bero på 

stress, tidsbrist och andra faktorer. “Det kan handla om en bristande kommunikation där 

påskrivande revisor besitter kunskap men inte resten av teamet och den påskrivande revisorn 

inte har tid, resurser eller möjlighet att överföra den här informationen till resten av teamet. Så 

resten av teamet går på en standardlösning medan den påskrivande revisorn vet att det här är 

ett annat sorts företag och vi ska göra på ett annat sätt. När kommunikationen inom teamet 

brister, då ser vi att kvaliteten på revisionen sjunker.” Detta påverkar till största del 

effektivitet eftersom mer timmar än nödvändigt går åt, då räknas antagligen inte all nedlagd 

tid som debiterbar tid. 

 

5.2.4 Feedback 

Samtliga intervjuobjekt ansåg att feedback var essentiellt, att coachernas och de anställdas 

bedömning av ens egna prestation var utvecklande och det ansågs vara en motivation och ett 

hjälpmedel till personlig utveckling.  Däremot så nämndes relativt lite angående feedback 

under och efter pågående uppdrag, det som nämndes överensstämde ganska väl med tidigare 

nämnda teorier om att tidsbrist kan leda till att den optimala feedbacken inte alltid ges och att 

det kan förekomma brist på kommunikation ute i fältet. Detta innebär att det kan ta längre tid 

för yngre och nya medarbetare att lära sig varför ett arbete blir bättre eller sämre utfört, i 

relation till vilket uppdrag de är placerade på. 

 

En intressant del var att den interna så kallade “upward-feedback”, ett utvärderingsverktyg där 

de yngre medarbetarna betygsätter de äldre anonymt, hade tung vikt. Inom “upward-

feedback” betygsätter man attribut på de äldre kollegorna som anses vara viktiga för en 

revisor men också för en medarbetare. Det framkom i intervjuerna att det är eftertraktat att få 

högt betyg i detta system dels för sin egen skull men också för att få en bekräftelse utåt då det 

är statusbildande att få högst betyg där. PC&D är utformat för att stödja och främja rätt sorts 

beteende som att till exempel att vara hjälpsam mot sina kollegor, att alltid dela med sig av 

information som är nödvändig, att vara en bra teamledare, bra teammedlem med mera. Där 

finns det dock även vissa motsägelsefullheter då ett visst beteende som att alltid dela med sig 

av information uppenbarligen kan krocka med merförsäljningsmålen som är en del av samma 

belöningssystem. Detta eftersom det kan vara mer intressant för en anställd att ta på sig 

merförsäljning själv istället för att lägga över ansvaret på en mer kvalificerad kollega som har 

större chans att slutföra försäljningen. 
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6. Analys 

Den empiriska undersökningen som utförts visade att det finns vissa kvalitetshotande 

beteenden som skulle kunna påverka kvaliteten negativt. Exempelvis Dowling och Leech 

(2007) teori om faran att förlita sig på checklistor och granskningsmallar kan leda till 

försämrade riskbedömningar samt att revisorer kan gå miste om viktig information om de inte 

läser mellan raderna är ett orosmoln som framkom i den empiriska undersökningen. 

Problemet anses vara vanligast och mest riskfyllt främst bland yngre medarbetare, och genom 

att endast agera utifrån checklistor som en vägledning hamnar det sunda förnuftet i 

skymundan.  Detta kan enkelt motverkas med hjälp av ledning från äldre medarbetare som 

kan informera om faran och samtidigt lära upp dem. Här kunde vi tydligare se en koppling till 

belöningssystemet och hur det kunde påverka framtida kvalitet, eftersom vägledning och 

coachning av yngre medarbetare ofta var en del av den personliga utvecklingsplanen inom 

PC&D. Även om de yngre medarbetarna som är nya på byrån inte hade någon monetär 

koppling till PC&D använder de sig av samma sorts utvärdering och kan med hjälp av detta 

samt mer erfarna kollegor undvika just dessa faror. Detta styrktes även av revisorsassistenten 

under intervjun. Enligt honom var det mycket fokus på kvalitet och det sker en tydlig 

vägledning från äldre kollegor för att specifikt undvika kvalitetshotande beteende. 

Hjälpverktygen i sig är inte en obligatorisk del av belöningssystemet PC&D, utan kunde 

snarare väljas in som en del av belöningssystemet om det uppfattades att någon individuellt 

behövde arbeta mer med just dessa verktyg. 

 

Teorin som presenterats av (Nelson, 2005) med utgångspunkten att belöningssystem som 

utlovar monetär belöning skapar en intressekonflikt mellan revisionskvalitet och incitamentet 

att bli belönad kunde inte bevisas och sådana kopplingar framkom inte direkt i 

undersökningen. Belöningssystemet på PwC och delar av dess uppbyggnad exempelvis att 

uppfylla merförsäljningsmål och hög debiteringsgrad kunde orsaka stress bland revisorerna 

vilket var den enda tydliga faktorn som kunde ha en direkt påverkan på revisionskvaliteten. 

Merförsäljningsmål kunde leda till att kommunikationen mellan revisorer på ett uppdrag 

kunde brista men detta påverkar inte kvaliteten på revisionen utan endast försäljningen. 

Däremot var stress en faktor som direkt kunde leda till att kommunikationen brast och att 

revisionen blev lidande. Detta eftersom effektiviteten inte blir optimal när alla medlemmar 

inte har full tillgång till information som påverkar beslut gällande revisionen. Det betonades 
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dock att detta förmodligen inte förändrade den slutgiltiga kvaliteten utan snarare ledde till att 

projektet tog längre tid att genomföra. Gold (2012) menade att stress ökar risken för revisorer 

att inte göra en tillräckligt kvalificerad eller granskande revision som hade ansetts vara 

godtycklig, det mest sannolika är att det är vid sådana situationer kvalitetetshotande beteende 

kommer fram (Peytcheva och Gillet, 2012).  

 

Undersökningen väckte stor tveksamhet över att ett belöningssystem som PwCs skulle vara 

utformat på ett sådant sätt att det äventyrar kvalitet, speciellt inom revisionsbranschen. Vad 

som ansågs och bedömdes som hög revisionskvalitet motsvarande teorierna med den 

empiriska undersökningen och verkligheten inom en revisionsbyrå. Nyckelord som 

riskbedömning och förståelse för kundens verksamhet framkom klart och tydligt samt vikten 

av att revision måste vara kvalitativ. Intresset att vidhålla hög klass på revisionen kan vara 

den faktorn som leder till att belöningssystem inte kan vara utformade på ett sätt så att det 

berör två av de mest väsentliga delar inom revision. Detta eftersom det är ett så 

grundläggande krav för att en revisor ska få behålla sin anställning. För att ha kunna hålla hög 

revisionskvalitet och minska beteende som kan leda till försämringar fattas strategiska beslut 

och övervakning implementeras för att förhindra revisorer från att påverka 

revisionskvaliteteten negativt. Detta genom ett relativt komplext system innehållandes diverse 

kvalitetskontroller samt genom att belysa och inpränta kravet på hög revisionskvaliteten inom 

företagskulturen.  Genom olika kvalitetskontroller, stickprov och vetskapen om att man blir 

granskad leder i sin tur till att man blir pressad att prestera bra vilket minskar risken för större 

nedgångar i revisionskvaliteten. Kohn (1993) menade att det kan uppstå en kontrollerad 

arbetsmiljö på grund av belöningssystem, istället har det uppstått kontrollmekanismer runt 

revisionskvaliteten som inte direkt är inkorporerat i belöningssystemet. I samband med att 

kontroller utfärdas på en arbetsplats kan det skapa ett gap mellan ledning och anställda (Kohn, 

1993). Det var något vi även lade till märke under intervjuerna då revisorerna ofta gjorde en 

stark distinktion mellan sig själva och byrån. Intervjuobjekten talade ofta om byrån som en 

separat entitet snarare än en arbetsplats där alla jobbar för och med varandra. Det kan dock 

vara svårt att med säkerhet veta om detta beror på utfärdandet av kontroller eller någonting 

annat då vi inte specifikt frågade om detta. 

 

En strategi som presenterades av Bedard et al. (2008) var att utesluta riskfyllda kunder vilket 

även konstaterades på PwC. Genom att man ibland väljer att neka mindre firmor som kunder 

för att eliminera risker som kan bidra till försämringar av kvaliteten på grund av dåligt 
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presenterat revisionsmaterial som gör det lättare att missbedöma risker, garderar man sig mot 

kvalitetshot. Små revisionsbyråer som befinner sig i en ekonomiskt mer utsatt situation än de 

större byråerna och kanske inte har möjligheten att neka kunder i samma utsträckning. Det 

kan leda till att de infinner sig i en situation då det är acceptabelt med dåligt underlag för 

revisionsmaterial, vilket kan leda till att revisionen blir mindre effektiv eftersom mer arbete 

krävs när underlaget till revisionen inte är välutvecklat. 

 

Den individuella påverkan som en revisor kan ha på kvalitet på en ”Big 4-firma” är 

förhållandesvis liten i och med att kvalitetskontrollsystem bidrar till en viss säkerhetsnivå och 

revisionen blir konsekvent samtidigt som det minskar utrymmet för personlig påverkan (Gul 

et al., 2013). Situationer där den individuella påverkan är större som till exempel på mindre 

revisionsbyråer med annorlunda företagsmiljö, ett svagt kvalitetskontrollsystem, lägre löner 

samt ett belöningssystem som är utfortmat på ett annorlunda sätt kommer nog att påverka 

revisionskvaliteten till en högre grad. Nelson (2005) argumenterade för att desto större frihet 

man har som revisor desto mer kommer man påverkas av olika typer av monetära incitament, 

det motsatta verkar dock gälla enligt intervjuobjekten i den empiriska undersökningen. Detta 

eftersom alla anställda ansåg sig ha stor frihet i sitt arbete men de påverkades inte av 

belöningssystemet i särskilt stor utsträckning.  

 

Om belöningssystemet har en viktig funktion och uppfyller sitt syfte i verksamheten är 

tvetydigt i och med att många hävdade att det inte har någon betydelse för dem eller påverkar 

deras arbetssätt. Däremot kom det fram i den empiriska undersökningen att det är viktigt att 

det finns i en organisation och att utifrån belöningssystemet vet man vad som förväntas av en, 

vad för beteende ledingen eftersträvar och önskar finns bland anställda. Det kan beskrivas 

som ett bra och effektivt sätt att forma beteende bland anställda, särskilt bland nya och yngre 

medarbetare, även om vikten eller typen av belöning inte är betydelsefull. Bowen och Ostroff 

(2004) kom fram till en liknande slutsats och menade att utan ett belöningssystem kommer 

tydlighet saknas i en organisation. 

 

För att belöningssystemet ska fungera som motivation är det viktigt att det är välutvecklat och 

kombinerar både extern och intern motivation, vilket det nuvarande systemet på PwC gör 

förhållandevis bra. Monetära belöningar och bonus som incitament för att bli motiverade var 

det väldigt lite fokus på bland intervjuobjekten. Dels kan man analysera det faktum att hälften 

nämnde att systemet har en del fallgropar och brister, varav den främsta är den minimala 
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möjligheten att få maximal bonus. Ingen på byrån tycks ha fått maximal bonus trots att de har 

utfört utomordentligt arbete och fått starka lovord från ledningen. Bonner et al. (2000) belyste 

att målen måste vara välbalanserade. Svåruppnåeliga mål har en motsatt verkan vilket i sin tur 

leder till att de anställda inte blir motiverade utan fortsätter som normalt. Pinks (2010) teori 

om att anställda som har en tillfredsställande lön inte blir motiverade av belöningssystem kan 

vi sammankoppla till att sju av åtta intervjuobjekt anser sig ha en tillfredsställande lön och 

snarare såg bonusen som ett positivt lönetillägg. Vi uppfattade det som att intervjuobjekten 

var likgiltiga inför bonusmöjligheten. Med detta skulle man kunna dra en parallell till att 

revisorerna verkar befinna sig vid det stadie där fokus ligger på självutveckling och försöka 

tillfredsställa den interna motivationen genom att göra ett bra jobb som man är stolt över. 

Detta ökar även lojalitet mot arbetsgivaren (Podsakoff et al., 2000) vilket kan stämma då 

nästan alla anställda har jobbat där ända sedan de blev nyexaminerade. 

 

Chiang och Birtch (2012) nämnde ett lyckat koncept för utveckling är ett program som 

inkluderar feedback. Detta verkar vara viktigt på PwC, i och med att den interna motivationen 

verkar vara uppfylld hos sju av de åtta intervjuobjekten samt att monetära belöningar har 

ingen eller liten betydelse för den individuella revisorn. Belöningssystemet PC&D är till stor 

del framtaget för att utveckla de anställda och ett stort delmål kan vara att inkludera 

utbildningar för revisorerna. Många revisorer börjar direkt efter universitet på byrån och 

tycker ingångslönen är relativt låg. Utbildningar och uppmuntran till utveckling är en 

investering från företagets sida i personalen vilket kan anses vara en kompensation. Detta 

kommer i längden i enlighet med Wayne et al. (2002) leda till att personalen som blir kvar på 

byrån är mer benägen att återgälda detta med en förbättrad arbetsinsats eftersom de känner sig 

mer uppskattade. 
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7. Slutsats 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om belöningssystemets uppbyggnad med en 

monetär del som incitament utgör ett hot mot revisionskvaliteten. Detta har vi inte funnit stöd 

för. Olika mål inom belöningssystemet kan leda till stress och vid begränsade tidsramar kan 

kvalitetshotande beteende framträda men att en aktuell intressekonflikt skulle uppstå vid 

sådana situationer var något som inte direkt framgick i den empiriska undersökningen. Vi har 

i undersökningen kommit fram till att faktorer som stress/deadlines, stor tillit på checklistor 

och bristfällig kommunikation kan ha en inverkan på revisionskvaliteten, men det finns 

åtgärder för att det ska förhindras i stor utsträckning. Åtgärder som vidtas är bland annat 

kvalitetskontroller, granskningar, välvalda kundportföljer och tidig vägledning av personalen 

med fokus på kvalitet.  

 

Tidigare studier (Gneezy och Rustichini, 2000; Bock och Kim, 2002) har utpekat monetära 

belöningar som en väsentlig drivkraft, vi har dock funnit att prioritering ligger på 

självuppfyllelse och intern motivation. Detta är något vi har sett starka tendenser till i vår 

empiriska undersökning då fokus ligger på viljan att förbättra arbetsprestationen. En aspekt 

som framkommit är att belöningssystem är ett bra medel för organisationer att 

uppmärksamma önskvärt beteende bland anställda. För att belöningssystem ska uppfylla sin 

funktion är det viktigt att det är välutvecklat och lättbegripligt. Belöningssystem med brister 

och svåruppnåeliga mål leder inte till märkbara förändringar i beteende.  

 

Begränsningar som uppstått i denna studie är att vi endast behandlat en revisionsbyrå och 

deras belöningssystem, antalet intervjuobjekt var begränsade, därmed kan vi inte dra 

slutsatsen att monetära belöningar inte utgör ett hot mot revisionskvalitet på andra mindre 

revisionsbyråer eller de övriga ”Big 4”. Väldigt få studier har behandlat monetära belöningars 

påverkan på revisionskvalitet således har vi endast kunnat dra få direkta paralleller till tidigare 

studier. Vi anser dock att vi har haft tillgång till väsentligt material som gör denna studie 

berättigad. 
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7.1 Vidare forskning 

Tänkbara möjligheter för framtida forskning är att utföra större mängder av experimentella 

undersökningar för att förslagsvis undersöka revisorers beteende innan och efter 

implementering av belöningssystem och variera storleken av den monetära utdelningen för att 

se om det utgör en betydande del. Experimentell forskning kan fortsätta att utveckla 

förståelsen för vilka incitament påverkar revisorns beslut, revisorns tankeprocess och vad för 

effekt externa incitament har på revisorns beslut. 

 

Det finns mycket utrymme för att göra en liknande studie som vår, det skulle vara intressant 

om man gjorde ett större urval på mindre revisionsbyråer för att se om det skulle finnas stora 

skillnader samt om man utför någon liknande undersökning på Deloitte, EY och KPMG vilka 

kan tänkas ha andra sorters belöningssystem.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Frågemall 

1. Hur länge har du jobbat som revisor samt på PwC?  

2. Ålder?  

3. Vilka faktorer anser du är viktiga för att kvaliteten på revisionen ska anses som 

godtycklig? 

4. Finner du svårigheter med att vara oberoende i olika revisionsuppdrag? 

5. Har belöningssystemet haft stor påverkan på dig och hur du utfärdar ditt arbete? 

6. Vilka faktorer påverkas av belöningssystem och kan ha en inverkan på kvaliteten 

av revisionen? I så fall på vilket sätt? 

7. Vad motiverar dig att utföra ett så högkvalitativt arbete som möjligt? 

8. Känner du att du tjänar tillräckligt/Har en giltig lön? 

9. Är du tillfredsställd med ditt arbete? Finns det något du skulle vilja ändra? 

10. Anser du att belöningssystem är ett bra motivationsverktyg? Anser du att monetära 

belöningar förbättrar din prestation? 

11. Har du frihet och självständighet i ditt arbete eller känner du att du blir styrd av din 

coach eller andra? 

12. Känner du av en ökad press från ledningen på på grund av belöningssystemet? 

13. Känner du att de deadlines ni har är rimliga? känner du att du kan bli stressad av 

tidsramar som sätts? 

 

Frågor om det individuella beteendet gällande risk artat beteende med hänsyn till kvalitet på 

revision: Ja eller nej 

 

Jag har godtagit en klients svaga förklaring på underlaget till revisionen. 

 

Jag har egentligen gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som  

kan anses som normalt.   

 

Det har hänt att jag har avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt på ett  

felaktigt sätt.   

 

Jag har en tendens att välja att granska mera ”lättgranskade” delar av  
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klientens material, istället för delar som är mera komplexa trots att jag vet att  

jag måste granska båda delar.  

 

Jag har större tillit till mina kunder än jag egentligen borde.   

 

Det har hänt att jag avslutat ett steg i revisionsprocessen enligt de lagar och  

regler som finns trots att mer tid egentligen borde ha lagts ned.  

 

Jag fullföljer alltid samtliga steg i revisionsprocessen utan att hoppa över något  

steg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


