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i 

 

Sammandrag 

Samhället är beroende av att revisorer genom sin granskning ökar trovärdigheten för företags 

finansiella rapporter, detta har lett till att revision kommit att beskrivas som en 

komfortskapande process. Då det är revisorn som bedömer huruvida den redovisade 

informationen är fri från väsentliga felaktigheter är det viktigt att revisorn upplever komfort 

under ett revisionsuppdrag. Tidigare studier har visat att interaktioner inom revisionsteamet är 

en förutsättning för att komfort ska kunna spridas. Det är revisorsassistenterna som utför en 

stor del av granskningen och deras arbete ligger sedan till grund för det slutliga 

revisionsutlåtandet. Eftersom revisorsassistenter ofta har begränsad kunskap och erfarenhet av 

revision har denna studie undersökt hur revisorsassistenter upplever att interaktioner med 

överordnade kollegor påverkar deras komfort under ett revisionsuppdrag. Intervjuer har 

genomförts med 11 revisorsassistenter som arbetar på Big 4. Resultatet från studien visar att 

överordande revisorer har stor påverkan på revisorsassistenters upplevda komfort. 

Revisorsassistenters komfort bygger huvudsakligen på att de känner tillit till överordnade 

kollegor. En för stor tillit till att överordnade kollegor kommer upptäcka felaktigheter i det 

genomförda arbetet kan dock ses som ett hot mot revisionskvaliteten eftersom tidigare 

forskning har visat att kontrollen av genomfört arbete aldrig fångar upp alla felaktigheter. Det 

är en risk att revisorsassistenterna upplever en falsk säkerhet och att de agerar utifrån detta.     
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Förord 

För fyra år sedan började en lång och spännande resa vid Uppsala universitet. Nu avslutar vi 

denna studietid med att lämna in vår D-uppsats för att sedan ge oss ut på nya äventyr som 

revisorsassistenter. Vi vill tacka våra studiekamrater för alla tips vi fått vid 

opponeringstillfällena samt vår handledare Thomas Carrington som har kommit med goda 

råd. Även ett stort tack till de revisorsassistenter som har medverkat i studien. 

 

 

 

 

 

Uppsala den 15 januari 2014 

Sofie Andersson & Matilda Forsberg   
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

Den finansiella revisionen syftar till att kvalitetssäkra och skapa trovärdighet för ett företags 

finansiella rapporter (Wallace 1991). Enligt Pentland (1993) kan revision ses som en process 

som omvandlar information som i sig är opålitligt till något som revisorer och sedan samhället 

kan känna sig komfortabla med. I det moderna samhället anses revisionsbyråer vara 

legitimitetsskapande institutioner, ett anseende som har stark koppling till att revisorer 

uppfattas som en professionell yrkesgrupp (Herrbach 2005). Denna professionsstatus ska dock 

inte tas för givet utan är beroende av att de tjänster som revisorer tillhandahåller är av hög 

kvalitet (McNair 1991). Revisionskvalitet har därför kommit att bli ett välstuderat ämne 

(Herrbach 2005), som trots den omfattande forskningen ses som ett komplext begrepp där 

flera olika faktorer påverkar utfallet (Francis 2011; Knechel et al. 2013). En viktig faktor 

anses dock vara de personer som genomför revisionen och kvaliteten blir högre då dessa 

personer är kompetenta, oberoende och lämpliga för att fatta bra beslut om vilka specifika 

tester som ska genomföras samt hur de insamlade bevisen ska bedömas (Francis 2011). 

 

Samtidigt som kvaliteten på revisionen måste upprätthållas har revisorer ett vinstintresse att ta 

hänsyn till (Pierce & Sweeney 2004). För att få ned kostnaden för granskningen är det främst 

revisorsassistenter som inhämtar revisionsbevis, då deras arbetstimmar är minst kostsamma 

för revisionsbyråerna (Lee 2002; Bradley & Hatfield 2013). Revisorsassistenter är ofta de 

nyanställda i firman och således de personerna med minst erfarenhet och kunskap (Conroy et 

al. 2010). Trots att det finns metodiker och riktlinjer att följa så menar Lee (2002) att 

revisorsassistenter tar egna beslut om granskningen när överordnade kollegor inte är 

närvarande och att dessa beslut kan, på grund av bristande kunskap och erfarenhet, leda till att 

granskningen blir felaktig. Det arbete som revisorsassistenter genomför ligger sedan till grund 

för resultatet av revisionen där eventuella felaktigheter kan leda till bristande revisionskvalitet 

(Willett & Page 1996; Kaplan 2004). 

 

För att upprätthålla en hög revisionskvalitet menar därför Nelson och Tan (2005) att tillsyn 

över revisorsassistenters arbete är viktigt. Tillsynen är en form av interaktion som sker genom 

att överordande revisorer kontrollerar revisorsassistenternas arbete samt ger dem vägledning 

(Nelson & Tan 2005). Trots att överordnade kollegor kontrollerar granskningen och ger 
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vägledning till revisorsassistenterna finns det dock varken tid eller möjlighet att upptäcka alla 

brister eftersom tillsynen är begränsad, ingen gör om revisorsassistenternas granskning från 

grunden (Pierce & Sweeney 2004; Sweeney & Pierce 2005; Lambert & Agoglia 2011). Det 

arbete som revisorsassistenterna utför kommer således att ha betydelse för kvaliteten på det 

slutliga revisionsutlåtandet (Willett & Page 1996; Kaplan 2004). 

 

Ett revisionsutlåtande kan aldrig presenteras med fullständig säkerhet (Carrington & Catasús 

2007) och det är under en granskning svårt att bedöma när tillräckliga bevis har samlats in då 

det alltid går att inhämta mer information (Herrbach 2005). Revision har därför beskrivits som 

en emotionell process där revisorn tar beslut om granskningen efter sin känsla (Pentland 

1993). En revisor strävar efter att känna sig komfortabel med de inhämtade bevisen och det är 

denne som avgör när informationen har omvandlats från något som uppfattas som osäkert till 

något som denne kan känna sig säker och komfortabel med (Carrington & Catasús 2007). 

Pentland (1993) visade i sin studie att överordnade revisorer känner sig komfortabla med 

granskningen när de underordnade revisorerna upplever komfort. Därav är de sociala 

aspekterna i form av interaktioner mellan revisorer på olika hierarkiska nivåer viktiga för att 

revisorer ska känna tillit och komfort (Pentland 1993). 

 

Komfort är inte enbart något som överförs från en revisor till en annan utan det är något som 

byggs upp och som förhandlas fram (Carrington & Catasús 2007). Hur och när en revisor blir 

komfortabel med en granskning kan ses utifrån hur komfort skapas, bestäms och förändras 

(Carrington & Catasús 2007). Eftersom revisorsassistenter gör en stor del av granskningen, 

samtidigt som de är oerfarna och har möjlighet att fatta egna beslut, väcker detta frågor om 

hur och när de upplever sig komfortabla med den granskning som de genomför. Som ovan 

nämnts är interaktionen mellan överordnade revisorer och revisorsassistenter viktig för 

revisionskvaliteten (Nelson & Tan 2005) och för att komfort ska kunna spridas inom 

revisionsteamet (Pentland 1993). Interaktioner med överordnade kollegor har i olika 

sammanhang visats påverka en revisorsassistents bedömningar (Wilks 2002; Sweeney & 

Pierce 2005; Peytcheva & Gillett 2011). Dock efterfrågar Robertson (2007) ytterligare studier 

som undersöker den påverkan som överordande revisorer har på revisorsassistenter och vilka 

effekter detta får för olika handlingar och bedömningar i olika sammanhang. Detta leder till 

frågan: Vilken påverkan har överordnade revisorer på revisorsassistenters upplevda komfort? 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa förståelse för hur revisorsassistenter 

upplever att interaktioner med överordnade kollegor påverkar deras komfort under ett 

revisionsuppdrag. Detta ska uppnås genom att intervjua revisorsassistenter på 

revisionsbyråerna Big 4
1
 i Stockholm om hur de upplever att deras komfort skapas, bestäms 

och förändras under olika revisionsuppdrag samt om de upplever att detta påverkas av 

överordnande revisorer.  

 

1.3 Avgränsning 

Den hierarkiska ordningen inom revisionsbyråer bygger till stor del på anställningstid 

(Conroy et al. 2010). En nyanställd revisor börjar vanligtvis som revisorsassistent och kan 

senare avancera till att bli senior revisor, manager, påskrivande revisor och slutligen partner 

(Conroy et al. 2010). Denna uppsats avgränsas till att omfatta revisorer som arbetar som 

revisorsassistenter och som har gjort detta i maximalt tre år. Avgränsningen grundas på att 

revisorsassistenter som arbetat längre än tre år men som ännu inte hunnit avancerat till att bli 

seniora revisorer bör ha liknande ansvar och arbetsuppgifter som nyblivna seniora revisorer. 

Avgränsningen är även i linje med tidigare forskning som studerat revisorsassistenter i det 

dagliga arbetet (Lee 2002; Bennett & Hatfield 2013). De revisorer som har arbetat längre än 

tre år anses som seniora revisorer i denna studie.  

 

1.4 Disposition 

I det följande presenteras en litteraturgenomgång som behandlar tidigare forskning inom 

området. Här beskrivs inledningsvis revisorsassistentens arbete och den roll som denne har 

under en granskning, denna del är en bakgrund som visar på betydelsen av 

revisorsassitstenternas arbete. Därefter beskrivs interaktioner med överordnade kollegor samt 

skapandet av komfort under ett revisionsuppdrag. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

av de viktigaste begreppen från den tidigare forskningen. I det efterföljande metodavsnittet 

beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att ta fram uppsatsens empiriska material. 

Därefter redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna och löpande analyseras detta 

resultat gentemot tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras resultatet och analysen, varpå 

slutsatser och framtida forskning presenteras. 

                                                 
1
 Big 4 är ett samlingsnamn för revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och PwC. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Revisorsassistenternas arbete 

För att upprätthålla förtroendet för revisorer och deras förmåga att skapa trovärdighet för 

finansiell information anses revisionskvalitet vara viktigt (Herrbach 2005). Revisionskvalitet 

definierats traditionellt som sannolikheten för att en revisor både upptäcker en brist i ett 

ekonomisystem och faktiskt rapporterar den upptäckta bristen (Herrbach 2005; Knechel et al. 

2013). Denna syn har utvecklats och revisionskvalitet beskrivs idag som ett komplext begrepp 

där en mängd olika faktorer påverkar utfallet och där god revisionskvalitet kan ha olika 

betydelse för olika personer (Francis 2011; Knechel et al. 2013).  

 

Kvaliteten på de insamlade revisionsbevisen är viktig för den slutliga revisionskvaliteten 

(Francis 2011). Öhman et al. (2006) menar att trots att insamlingen och utvärderingen av 

revisionsbevis anses vara en utav de viktigaste aktiviteterna för en revisor finns det inga klara 

riktlinjer att följa. I likhet med detta menar Herrbach (2005) att en revision har en godtycklig 

dimension, vilket gör det svårt att bestämma en lämplig bevisnivå där tillräckligt med bevis 

har samlats in, då det alltid är möjligt att genomföra mer granskning. Godtyckligheten ska 

hanteras på ett intellektuellt sätt där den professionella bedömningen måste avgöra om de 

insamlade bevisen ger en rättvisande bild (Herrbach 2005; Öhman et al. 2006). Den 

professionella bedömningen bygger på en revisors kognitiva förmåga, tekniska kunskap, 

erfarenhet samt miljömässiga, organisatoriska och psykologiska faktorer (Herrbach 2005). 

Vidare menar Francis (2011) att revisionen blir av högre kvalitet då de personer som 

genomför granskningen är kompetenta, oberoende samt lämpliga för att fatta bra beslut om 

vilka tester som ska genomföras och hur de insamlade bevisen ska bedömas. De personer som 

genomför själva granskningen är således av stor betydelse för revisionskvaliteten (Herrbach 

2005; Francis 2011). 

 

Det är främst oerfarna och okvalificerade revisorsassistenter som samlar in olika typer av 

bevis (Lee 2002; Conroy et al. 2010; Bennett & Hatfield 2013). Det arbete som 

revisorsassistenter utför ligger således till grund för det slutliga revisionsutlåtandet (Willett & 

Page 1996; Kaplan 2004). Även Pentland (1993) belyser vikten av revisorsassistenternas 

arbete och menar att revisorsassistenter gör en stor del av granskningen under ett och samma 

uppdrag vilket leder till att deras arbete får en signifikant betydelse för det slutliga resultatet. 

Pentland (1993) beskriver även att den påskrivande revisorn sällan genomför all granskning 
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själv och därmed måste denne förlita sig på de andras arbete i teamet. Tilliten måste finnas på 

samtliga nivåer eftersom alla baserar sitt arbete på någon annans arbete hela vägen ned till 

revisorsassistenterna. Seniora revisorer måste exempelvis acceptera de slutsatser som 

revisorsassistenter tar angående att ett objekt ska anses vara oväsentligt (Pentland 1993). 

 

Revisorerna ansvarar inte endast för att upprätta en god kvalitet i granskningen utan de måste 

även ta hänsyn till revisionens kostnad (Lee 2002; Herrbach 2005). Detta leder ofta till att 

revisionsarbetet sker under tidspress (Pierce & Sweeney 2004). Kostnadsdimensionen är även 

en av orsakerna till att det är oerfarna revisorsassistenterna som inhämtar större delen av 

bevismängden och genomför en så stor del av revisionen som möjligt eftersom deras 

arbetstimmar är mindre kostsamma för revisionsfirman (Lee 2002; Conroy et al. 2010; 

Bennett & Hatfield 2013). 

 

Herrbach (2005) beskriver utifrån tidigare forskning att yrkesheder bland anställda på lägre 

hierarkiska nivåer inom revisionsbyråer, så som revisorsassistenter, inte ska tas för givet och 

att detta tillsammans med tidspress ofta lett till att revisorsassistenter brister i sin granskning. 

Utifrån konflikten mellan kostnad och kvalitet beskriver Pierce och Sweeney (2004) att 

revisorer ofta skriver under att ett visst objekt blivit granskad utan att faktiskt ha slutfört 

arbetet och de inte heller noterar utelämnandet. Även Lambert och Agoglia (2011) beskriver 

att revisorsassistenter har en ”checka av mentalitet” där fokus ligger på att så snabbt som 

möjligt bocka av de på förhand uppsatta objekten som ska granskas snarare än att fokusera på 

att säkerställa lämpligheten av de siffror som presenterats i de finansiella rapporterna. 

 

Revisionen kan även bli bristande på grund av att revisorsassistenten inte har tillräcklig 

kunskap för att genomföra granskningen. När revisorsassistenter inte förstår hur revisionen 

ska ske på ett korrekt sätt kan det leda till att de accepterar tvivelaktiga bevis, utelämnar 

transaktioner som bör testas, endast utför en ytlig granskning av dokument eller väljer att testa 

fel transaktioner eftersom de transaktioner som borde ha granskas uppfattas som svåra att 

inspektera (Lee 2002). Flera studier har visat att ett sådant beteende kan vara ett hot mot 

revisionskvalitet eftersom arbetet som utförs av revisorsassistenter är grunden för det slutliga 

revisionsutlåtandet (Willett & Page 1996; Kaplan 2004). Detta leder till att de överordnade 

grundar sitt revisionsbeslut på felaktig information, vilket ökar risken för att revisionen blir 

misslyckad (Willett & Page 1996). 
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2.2 Interaktioner med överordnade kollegor 

Som nämnts i inledningen saknar revisorsassistenter ofta tillräcklig erfarenhet och kunskap. 

Från första dagen i en ny organisation påbörjas dock en socialisering som successivt påverkar 

en anställds synsätt, värderingar och kunskaper (Grey 1998; Ashforth et al. 2007). För denna 

socialiseringsprocess är interaktionen med överordnade särskilt viktig (Fogarty 1992; 

Kornberger et al. 2011). Dessutom är hierarkin inom revisionsbyråer ofta tydlig vilket leder 

till att interaktioner med överordnade får starka beteendemässiga, kognitiva och emotionella 

konsekvenser bland underordnade (Fedor & Ramsay 2007). Interaktioner med överordnade 

revisorer kommer således att leda till en avsiktlig eller oavsiktlig påverkan på en 

revisorsassistents bedömningar och beteende (Nelson & Tan 2005). 

 

Under en revision interagerar revisorer från revisionsbyråns samtliga hierarkiska nivåer med 

varandra (Nelson & Tan 2005). Dessa interaktioner är, enligt Nelson och Tan (2005), viktiga 

för arbetet mot förbättrad revisionskvalitet. En utav de viktigaste interaktionerna för att arbeta 

mot förbättrad revisionskvalitet anses vara den mellan den som granskar ett genomfört arbete 

och den som blir granskad, det vill säga tillsynen över underordnades arbete (Nelson & Tan 

2005). Som nämnts ovan anses revisorsassistenternas arbete ligga till grund för det slutliga 

revisionsutlåtandet varpå Lambert och Agoglia (2011) menar att en lämplig tillsyn över 

revisorsassistenters arbete är nödvändig. Eftersom det ofta är revisorsassistenter och seniora 

revisorer som arbetar tillsammans på fältet är det vanligt att det är de seniora revisorerna som 

granskar revisorsassistenternas arbete (Sweeney & Pierce 2005). I likhet med detta menar 

Nelson och Tan (2005) att tillsyn över underordnades arbete vanligtvis sker genom att seniora 

revisorer bedömer revisorsassistenters arbete samt ger vägledning i det fortsatta arbetet. 

 

Tillsyn kan vara den vägledning som revisorsassistenter får av överordnade med syfte att 

kunna förbättra pågående arbete (Sweeney & Pierce 2005; Fedor & Ramsay 2007). Sweeney 

och Pierces (2005) studie visar att det är viktigt att de seniora revisorerna noga förklarar för 

revisorsassistenterna varför en granskning behöver genomföras. Vidare menar Fedor och 

Ramsay (2007) att hjälp från överordnade anses som ett viktigt organisatoriskt verktyg då det 

hjälper underordnade att anpassa sig till organisationens krav och standard. Vanligt är att 

oerfarna anställda uppmuntras att själva efterfråga hjälp för att få ytterligare information, 

klargörande eller förståelse för de förfaranden som ska genomföras (Fedor & Ramsay 2007). 

En revisor som själv efterfrågar hjälp skapar värde då det minskar osäkerheten inför en 
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uppgift, dock finns en kostnad kopplad till att själv efterfråga detta då det påverkar hur andra 

upplever ens kompetens (Fedor & Ramsay 2007). 

 

Tillsyn sker även genom att överordnade kontrollerar och övervakar revisorsassistenternas 

utförda arbete (Nelson & Tan 2005). Sådan tillsyn har visats påverka den granskades 

bedömningar och beteende (Nelson & Tan 2005). Tillsyn av underordnades arbete har 

kommit att bli en process som sker i real-tid, så kallad aktuell tillsyn, där överordnade tidigare 

och mer frekvent kontrollerar och bedömer underordnades arbete (Wilks 2002; Sweeney & 

Pierce 2005). Att kontroll och bedömning sker i direkt samband med utfört arbete kan påverka 

den underordnades egen bedömning eftersom underordnade tenderar att göra bedömningar 

som är i linje med den överordnades preferenser (Wilks 2002).  

 

Även Lambert och Agoglias (2011) menar att aktuell tillsyn leder till en ökad ansträngning 

hos de granskade. Deras studie visade nämligen att revisorsassistenter som är under aktuell 

tillsyn granskar och samlar in mer bevis än de som inte är under aktuell tillsyn. Liknande detta 

menar Wilks (2002) att underordnade ger mer uppmärksamhet till bevis som överensstämmer 

med den överordnades preferenser än bevis som inte gör detta. Att i ett tidigt skede få 

kunskap om den överordnades preferenser och åsikter skapar utrymme för den underordnade 

att medvetet eller omedvetet snedvrida insamlingen av bevis och den slutliga bedömningen 

från den underordnade kan då mer konsekvent bli i linje med den överordnades åsikter än om 

den underordnade gjort en egen självständig första utvärdering (Wilks 2002). Det finns dock 

även positiva aspekter av en aktuell tillsyn då studier har visat att möjligheten för en 

revisorsassistent att göra en felaktig granskning minskar när erfarna kollegor är närvarande 

(Sweeney & Pierce 2005).  

 

Sweeney och Pierce (2005) anger att en del av interaktionen i teamet innebär att åsikter 

angående granskningen diskuteras. Deras studie indikerar att medarbetare i ett team blir starkt 

influerade av partnern i uppdragets sätt att tänka. Vidare har Peytcheva och Gillett (2011) 

studerat hur en revisors uppfattning påverkas av den överordnades åsikt. Författarna visade att 

revisorer som får reda på vad deras överordnades åsikt är, efter att de själva har bedömt en 

fråga, rapporterar att deras egen åsikt stämmer överens med den överordnades. Detta kan leda 

till att alternativa lösningar aldrig diskuteras (Peytcheva & Gillett 2011). Det kan även leda 

till att revisorn som läser tidigare revisioners bedömningar påverkas och drar samma 

slutsatser i en fråga (Peytcheva & Gillett 2011). Även Peecher et al. (2010) menar att 
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överordnades interventioner snedvrider underordnades bedömningar samtidigt som dessa 

bedömningar återspeglas i den slutliga bedömningen genom revisionsutlåtandet.  

 

Överordnades preferenser har även visats ha en inverkan för när underordnade upplever att en 

genomförd granskning är färdig (Carrington & Catasús 2007). Revisorer högre upp i 

organisationen har, enligt Carrington och Catasús (2007), betydelse för när en underordnad 

revisor känner sig säker och färdig med en granskning. Mer bestämt visade de i sin studie att 

för seniora revisorer är den påskrivande revisorn en viktig aktör för att bestämma när ett 

komfortabelt tillstånd har uppnåtts. Det är den påskrivande revisorn som avgör när revisionen 

är klar och ett tillstånd som är komfortabelt för en påskrivande revisor behöver inte vara det 

för en annan (Carrington & Catasús 2007). I likhet med detta menar Lee (2002) att 

beslutsprocessen för vilka poster som ska granskas under en revision är subjektiv. 

Revisorsassistenter upplever ofta att dessa beslut beror på vilken typ av komfort som den 

överordnade söker (Lee 2002). Dock menar Carrington och Catasús (2007) att även om 

överordnades preferenser har påverkan för när en underordnad känner sig säker med den 

utförda granskningen så upplevs inte det som ett problem eftersom det finns en tydlig respekt 

för överordnade, en respekt som grundas i professionalitet och erfarenhet.   

 

Jämfört andra studier menar dock Robertson (2007) att det inte är säkert att revisorsassistenter 

påverkas av överordnades preferenser och att detta kan bero på att de saknar erfarenhet för att 

vara fullt medvetna om de ekonomiska incitamenten. I studien undersökte Robertson (2007) 

vilken påverkan interaktioner inom revisionsbyrån har på revisorsassistenters beslutsfattande 

när denne befinner sig under tidspress. Oberoende den seniora revisorns preferenser om att 

avsluta en granskning inom kort valde revisorsassistenterna att rapportera olika poster där de 

inte funnit något men där de ansåg att det fanns en liten risk för väsentliga felaktigheter, detta 

eftersom revisorsassistenterna tyckte att det var det rätta beslutet eller för att undvika ansvar 

för informationen som samlats in (Robertson 2007). 

 

2.3 Komfort under granskning  

2.3.1 Spridning av komfort  

Ett revisionsuppdrag kräver ofta att flera revisorer granskar ett och samma bolag, därmed 

anser Pentland (1993) att tillit och förtroende mellan medarbetare inom ett revisionsteam är 

nödvändigt. Komfort kan beskrivas som en handelsvara som överförs mellan olika parter i ett 
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revisionsteam, exempelvis frågar den påskrivande revisorn regelbundet sitt team om de 

känner sig komfortabla med det som granskas och detta påverkar den komfort som revisorn 

själv upplever. När den överordnade revisorn tar beslut utifrån materialet påverkas denna 

därför av de underordnades inställning till arbetet. Om en revisorsassistent känner sig 

komfortabel med en revision fast den egentligen har genomförts felaktigt kommer dennes 

överordnade också känna sig komfortabel med revisionen. Om däremot den överordnade får 

en känsla av obehag från revisorsassistenten kommer denne lägga ner mer uppmärksamhet på 

arbetet som har utförts. Komfort är således något som överförs mellan individer och den 

komfort som revisorsassistenterna upplever kommer spridas vidare upp i hierarkin. Då 

komfort sprids mellan individer kommer revisorer att känna sig mer komfortabla om de 

arbetar med samma revisionsteam som de gjort under tidigare revisioner. (Pentland 1993) 

 

2.3.2 Produktionen av komfort  

Trots att revision anses vara ett verktyg för att skapa komfort finns det fortfarande lite 

kunskap om hur processen som skapar komfort ser ut (Power 1995, i Carrington & Catasús 

2007). Carrington och Catasús (2007) utförde därför en studie på seniora revisorer för att få 

större inblick i hur komfort genereras under granskning. Jämfört med Pentland (1993), som 

beskriver komfort som en handelsvara som kan överföras mellan olika parter, anser 

Carrington och Catasús (2007) att komfort snarare är något som successivt byggs upp och 

som kan förändras. Carrington och Catasús (2007) ser revision som en komfortproducerande 

aktivitet som kan delas upp i tre olika dimensioner.  

 

Den första dimensionen beskriver att en revisor kan uppnå ett komfortabelt tillstånd genom att 

utföra vissa åtgärder som undanröjer osäkerhet och obehag. Författarna kallar kategorin för 

komfort som lättnad och den innefattar de handlingar som revisorn tar för att bli komfortabel 

med revisionen. Handlingarna består av åtgärder eller interaktioner, exempelvis kan det vara 

de program som en revisor arbetar i med manualer som påvisar vad som är obligatoriskt att 

granska. Revisorerna i studien ansåg att den säkraste vägen till komfort var att följa den 

rådande metodologin. En manual kan dock inte upptäcka alla brister i ett företag, vilket 

innebär att en bra revisor även har en känsla för revisionen utöver vad manualen visar. Att 

dämpa osäkerheten kan vara en gemensam produkt som skapas genom ett samarbete med 

klienten och kollegor. (Carrington & Catasús 2007) 
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Den andra dimensionen kallas komfort som tillstånd och representerar de situationer där 

personerna som är inblandade i revisonen känner att granskningen är tillräcklig för att en 

slutsats kan presenteras. En revision kan aldrig ge hundra procent säkerhet men en revisor kan 

känna sig tillräckligt komfortabel för att kunna uttrycka en åsikt angående huruvida de 

reviderade siffrorna verkar sanningsenliga. Vilka faktorer som leder till komfort varierar för 

olika påskrivande revisorer, varpå revisionen anpassas efter den påskrivande revisorn i varje 

uppdrag. Många påskrivande revisorer har ett favoritkonto som ska granskas extra noga av 

teamet när denne leder en revision. När en påskrivande revisor känner sig komfortabel med 

exempelvis ett konto innebär det inte nödvändigtvis att den seniora revisorn upplever komfort. 

De kan ha delade åsikter om revisionen och argumentationer kan uppstå. (Carrington & 

Catasús, 2007) 

 

Den sista dimensionen kallar Carrington och Catasús (2007) för det förnyade tillståndet av 

komfort. Den innebär att vad en revisor finner komfortabelt under en period kan förändras. 

Om en revisor har haft en klient under ett antal år är den sedan tidigare bekant med företaget 

och har därav kunskap om verksamheten, varpå revisorn känner sig mer komfortabel. Ett 

exempel på denna situation är att en revisor är mindre benägen att skriva en oren 

revisionsberättelse som denne har varit revisor i bolaget under en längre tid.  Det innebär att 

det som ger en revisor komfort i vissa situationer kanske inte gör det under andra 

omständigheter. Dessa omständigheter måste inte nödvändigtvis kunna återfinnas hos klienten 

utan obehag kan uppstå på grund av nya regleringar eller skandaler, vilket motiverar mer 

granskning för att uppnå tillräcklig komfort. (Carrington & Catasús 2007) 
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2.4 Centrala begrepp från litteraturgenomgången 

Ovanstående litteraturgenomgång har redogjort för betydelsen av revisorsassistentens arbete, 

olika typer av interaktioner samt revisorers komfort under ett revisionsuppdrag. Flertalet 

centrala begrepp som är betydande för att uppfylla uppsatsens syfte har presenterats och dessa 

begrepp har varit grund för studiens insamling av empiriska data och analys. Utifrån syftet, 

som är att undersöka hur revisorsassistenter upplever att interaktioner med överordnade 

revisorer påverkar deras komfort, är interaktionen med överordnade och komfort de två mest 

centrala begreppen. Nedan presenteras och förklaras uppsatsens centrala begrepp, vilket även 

utgör en sammanfattning av litteraturgenomgången.   

 

Interaktionen med överordnade kan ske i form av vägledning och hjälp som avser att skapa 

förståelse för hur en granskning ska utföras på bästa sätt innan den faktiskt genomförs eller 

under själva genomförandet. Det kan även vara kontroll och feedback vilket innebär att den 

överordnade kontrollerar revisorsassistentens utförda arbete och upplyser revisorsassistenten 

om eventuella felaktigheter. Interaktionen kan också ske genom diskussion som innebär att 

teamet diskuterar hur granskningen ska genomföras, när tillräckligt med bevis samlats in och 

hur de insamlade revisionsbevisen ska tolkas. 

 

För produktionen av komfort inom teamet är spridningen av komfort viktig och innebär hur 

komfort överförs som en handelsvara från en individ till en annan. För att revisorsassistenten 

som individ ska uppnå ett komfortabelt tillstånd är följande tre dimensioner viktiga; komfort 

som lättnad är de handlingar som möjliggör att ett komfortabelt tillstånd uppnås, komfort som 

tillstånd är när det anses att ett komfortabelt tillstånd har uppnåtts, och slutligen det förnyande 

tillståndet av komfort där det som upplevs som komfortabelt kan förändras.    

 

Till grund för dessa två begrepp, interaktion med överordnade och komfort, ligger hur 

revisorsassistenten upplever sitt arbete. Detta eftersom en gransknings upplevda 

svårighetsgrad och betydelse kommer påverka hur ofta en revisorsassistent anser det 

nödvändigt att be om hjälp samt den osäkerhet eller obehag som upplevs. Således är även 

begreppen kunskap och erfarenhet samt revisionsbevis centrala för uppsatsen.  
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3. Metod 

3.1 Val av tillvägagångssätt 

Utifrån syftet med uppsatsen, som är att undersöka hur revisorsassistenter upplever att 

interaktioner med överordnade kollegor påverkar deras komfort under ett revisionsuppdrag, är 

det flertalet omständigheter som revisorsassistenter upplever som undersökts. Med detta som 

grund valdes en kvalitativ ansats för studien (jfr Blumberg et al. 2011 s. 266). En kvalitativ 

studie ger möjligheten till djup och detaljerad information samt förståelse för varför en individ 

upplever något (Sarens et al. 2009; Blumberg et al. 2011 s. 144). Dessutom finns en 

begränsad kunskap om revisorsassistenters komfort och således skapar en kvalitativ studie 

möjligheten till nya insikter i ämnet (jfr Sarens et al. 2009).   

 

Att semistrukturerade intervjuer genomfördes grundades på att uppsatsen är tänkt att studera 

den bakomliggande anledningen till revisorsassistenters upplevda komfort. Semistrukturerade 

intervjuer används med fördel för att undersöka anledningen till individers handlande eller för 

att förstå varför individer tänker och upplever det som de gör (Saunders et al. 2009 s. 378). 

Tidigare forskning inom liknande områden har även genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer (Anderson-Gough et al. 2001; Herrbach 2005; Öhman et al. 

2006; Sarens et al. 2009). Vidare är en fördel med denna typ av ostrukturerade intervjuform 

att det ger utrymme för att göra förändringar i frågornas ordningsföljd och form för att ha 

möjligheten att följa upp vissa svar (Kvale & Brinkmann 2012 s. 140; Sarens et al. 2009) och 

således kan intervjun anpassas efter den enskilde individen. 

 

En nackdel med att genomföra semistrukturerade intervjuer är att den bristande 

standardiseringen kan leda till att det är svårt för en liknande studie att uppnå liknande resultat 

(Saunders et al. 2009 s. 381). Denna studie behandlar dock ämnen, så som hur komfort 

uppnås och hur interaktioner med överordnade påverkar arbetet, som i sin natur både är 

komplexa och dynamiska. En mer standardiserad datainsamlingsmetod hade inte gett samma 

djupa förståelse för ämnet och därmed ska en lägre grad av reliabilitet inte ses som en nackdel 

(jfr Saunders et al. 2009 s. 382). Vidare kan för mycket fokus på att öka standardiseringen i en 

kvalitativ studie leda till att kreativitet och variation inskränks under intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2012 s. 264). Istället har de ställda frågorna arbetats fram för att vara tillräckligt 

flexibla för att kunna diskutera nya ämnen som framträder under varje intervju (jfr Sarens et 

al. 2009). Under intervjuerna ställdes till viss del även ledande frågor. De ledande frågorna 
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användes för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonen tillkännagivanden samt för att 

kontrollera att rätt tolkningar hade gjorts av intervjupersonens uttalanden (jfr Kvale & 

Brinkmann 2012 s. 188-189). 

 

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt bestämdes inte antalet medverkande 

revisorsassistenter i undersökningen från en början. Istället användes “mättnadsmetoden” 

vilket innebär att intervjuer genomfördes tills dess att det ansågs att fler intervjuer inte skulle 

kunna tillföra mer information för att uppnå syftet (Kvale & Brinkmann 2012 s. 129). Detta 

gjordes för att undvika ett för litet urval, där inga slutsatser kan dras, samt för att undvika ett 

för stort urval då det kan försvåra mer djupgående tolkningar av materialet (Kvale & 

Brinkmann 2012 s. 129). Efter att ha genomfört 11 intervjuer gjordes bedömningen att det var 

tillräckligt för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. 

 

Med hänsyn till att antalet genomförda intervjuer är begränsat (11 stycken) och att de 

genomförda intervjuerna sker inom en viss kontext (svenska revisorsassistenter som arbetar 

på Big 4 i Stockholm) kommer ingen generalisering gentemot en större population att kunna 

göras (jfr Blumberg et al. 2011 s. 344). Däremot, eftersom studien är av undersökande 

karaktär, ges möjligheten till en teoretisk generalisering, vilket innebär att de insikter som 

denna enskilda studie ger kommer användas för att utveckla befintliga teorier och för att 

skapa rekommendationer för fortsatt forskning (Herrbach 2005; Drogendijk 2009). 

 

3.2 Framställning av intervjumall 

Innan intervjuerna genomfördes upprättades olika teman som varje intervju skulle fånga upp 

(jfr Kvale & Brinkmann 2012 s. 146: Sarens et al. 2009). Dessa teman skapades utifrån de 

centrala begreppen, vilka är kunskap och erfarenhet, revisionsbevis, interaktionen med 

överordnade samt komfort. Utifrån dessa teman har sedan intervjustrukturen byggts upp, där 

varje tema innefattar övergripande frågor men där utrymme givits för en mer ostrukturerad 

diskussion (jfr Sarens et al. 2009). Denna nedbrytning har gjorts för att undvika en akademisk 

jargong och för att respondenterna lätt ska kunna förstå och besvara de ställda frågorna (Kvale 

& Brinkmann 2012 s. 147). Under intervjuerna tillfrågades revisorsassistenterna exempelvis 

om vad det är som gör att de känner sig färdiga med en granskning istället för att fråga när ett 

komfortabelt tillstånd har uppnåtts. Bilaga 1 visar den intervjumall som har använts och hur 

de ställda frågorna kopplats till de centrala begreppen utifrån litteraturgenomgången.  
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Att arbeta fram intervjufrågor enligt ovan gör att de ställda frågorna blir tydliga och 

förståeliga för respondenterna. Samma ämne har även diskuterats utifrån olika synvinklar 

genom att ställa flera frågor om samma aspekt till samtliga respondenter. Validiteten för 

kvalitativa studier ökar när intervjufrågorna går att återkoppla till teorin, när frågorna är 

tydliga och när ämnena diskuteras från olika perspektiv (Saunders et al. 2009 s. 384). 

 

En del av intervjufrågorna, under respektive tema, formades utifrån situationer där det kan 

tänkas att revisorsassistenter upplever en osäkerhet inför granskningen, exempelvis situationer 

där revisorsassistenterna upplever att det inte genomförs tillräcklig granskning eller 

situationer där de upplever att de saknar rätt kunskap. Dessa frågor syftade till att få kunskap 

om vad revisorsassistenterna upplever vid dessa tillfällen och vad de gör (om de gör något 

alls) för att uppnå komfort. Liknande metod användes av Carrington och Catasús (2007) i 

deras studie om produktionen av komfort hos seniora revisorer och författarna beskriver även 

att liknande tillvägagångssätt tidigare använts av bland annat Pierce och Sweeney (2004) samt 

Herrbach (2005). 

  

För att testa de övergripande intervjufrågornas relevans, fullständighet och tydlighet 

genomfördes två pilotintervjuer (jfr Sarens et al. 2009). Den första pilotintervjun genomfördes 

med en student på magisterprogrammet i revision vid Uppsala universitet. Denna intervju låg 

som grund för att utveckla och förbättra de ställda intervjufrågorna och för att skapa en 

struktur för hur de kommande intervjuerna skulle byggas upp (jfr Blumberg et al. 2011 s. 414 

ff.). Den andra pilotintervjun genomfördes med en revisorsassistent för att testa de 

omarbetade intervjufrågorna och den färdiga intervjustrukturen. Efter denna intervju 

fastställdes de övergripande intervjufrågorna, vilka sedan legat till grund för de intervjuer som 

uppsatsens empiri bygger på. Pilotstudierna genomfördes för att öka kvaliteten på studiens 

insamlade data.   

 

3.3 Val av respondenter 

Respondenterna har valts utifrån att de ska ha arbetat som revisorsassistenter i maximalt tre 

år. Vidare arbetar samtliga respondenter på revisionsbyråerna Big 4 i Stockholm. Detta val 

grundar sig på att öka enhetligheten och därmed jämförbarheten vilket ger en bättre grund för 

att kunna se på likheter och skillnader respondenterna emellan. För att få kontakt med 
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revisorsassistenter som passade för den valda avgränsningen kontaktades respondenterna 

antingen personligen eller genom respektive revisionsbyrå. Vid åtta av fallen förmedlade 

revisionsbyrån kontakten och i tre av fallen kände någon av författarna respondenterna sedan 

tidigare. Bland de medverkande respondenterna var det en som hade arbetat som 

revisorsassistent i tre månader, tre som hade arbetat i ett år, sex som hade arbetat i två år och 

slutligen var det en som hade arbetat i tre år. En nackdel med att studera revisorsassistenter 

som har arbetat olika länge är att respondenterna bör ha varierande kunskap och erfarenhet. 

De medverkande respondenterna hade dock liknande ansvar och arbetsuppgifter, samtidigt 

som tidigare studier inom området också har studerat revisorsassistenter eller revisorer som 

har arbetat olika länge (Lee 2002; Herrbach 2005; Carrington & Catasús 2007; Bennett & 

Hatfield 2013). 

 

3.4 Datainsamling   

Intervjuerna till denna studie genomfördes under november och december månad år 2013 och 

pågick mellan 25 och 40 minuter. Nio intervjuer genomfördes genom ett personligt möte 

medan två intervjuer genomfördes via telefon. Innan varje intervju fick respondenten mer 

detaljerad information om studiens syfte samt intervjuns upplägg (jfr Sarens et al. 2009). Att 

ge respondenterna denna information innan intervjun grundades på att de skulle få möjlighet 

att förbereda sig. Innan varje intervju informerades respondenterna även om att de skulle vara 

anonyma i studien, vilket Blumberg et al. (2011 s. 391) menar ökar sannolikheten för ärligare 

svar som annars kan utelämnats.  

 

Alla intervjuer spelades in för att undvika att respondenternas svar missuppfattades samt för 

att undvika bortfall av det som diskuterades (jfr Sarens et al. 2009; Blumberg et al. 2011 s. 

267). Inspelning av intervjuerna gjordes även för att senare kunna transkribera det insamlade 

materialet. Transkriberingen av varje intervju sändes därefter ut till respektive respondent som 

då fick möjligheten att rätta eventuella missuppfattningar (jfr Sarens et al. 2009; Kvale & 

Brinkmann 2012 s. 145). Endast en respondent ville förtydliga svaret på en fråga. Efter 

transkriberingen sorterades svaren från respektive respondent in under respektive tema, detta 

för att kunna se på skillnader och likheter bland respondenternas uttalanden.  
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4. Resultat och analys - Arbetet, interaktioner och komfort  

4.1 Revisorsassistenternas arbete 

Tidigare forskning har visat att revisorsassistenter ofta saknar både kunskap och erfarenhet 

om revision (Conroy et al. 2010). Det framgick i denna studie att ingen av respondenterna har 

tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att ensam kunna utföra en hel revision, utan de är 

beroende av att fråga eller stämma av med en överordnade kollega om till exempel riskerna i 

bolaget samt var revisionens fokus bör ligga. Hur mycket revisorsassistenterna behöver fråga 

varierar dock efter hur länge de har varit verksamma, ju längre de arbetat desto mindre 

behöver de stämma av. Även hur komplex granskningen av bolaget är påverkar. En 

respondent berättade att om bolaget som revideras är litet och inte kräver en komplicerad 

granskning kan denne utföra större delen av granskningen själv och endast stämma av med 

den påskrivande revisorn i början och slutet av revisionen. Samtliga respondenter behöver 

alltså stämma av med en överordnad kollega någon gång under en revision.  

 

Hur stor del av revisionen en revisorsassistent genomför avgör sedan vilken inverkan de 

upplever att deras granskning har på det slutliga revisionsutlåtande. Samtliga respondenter var 

dock eniga om att de ofta utför en stor del av revisionen och att deras granskning är viktig för 

slutsatsen. Detta stämmer även överens med tidigare forskning som menar att 

revisorsassistenter utför en stor del av granskningen (Lee 2002; Conroy et al. 2010; Bennett & 

Hatfield 2013). En respondent berättade att fast revisorsassistenter ofta granskar mindre 

komplexa poster är det ändå viktigt att granskningen blir korrekt. Detta eftersom vissa 

granskningsåtgärder kan vara lagstadgade och den påskrivande revisorn kan till och med få en 

anmärkning om granskningen blir felaktig. Alla respondenter kände att de bidrog och att deras 

arbete är meningsfullt. En respondent förklarade att: 

 

Eftersom det är vi som gör en stor del av jobbet så är det viktigt att vi märker saker. 

 

Tidigare forskning menar även att revisorsassistenters arbete har stor inverkan på det slutliga 

revisionsutlåtandet eftersom de samlar in en stor mängd av revisionsbevisen (Willett & Page 

1996; Kaplan 2004; Pentland 1993). Denna studie tyder på att revisorsassistenter även inser 

att deras arbete har stor påverkan på det revisionens slutsats. 

 

Att förstå syftet med en granskning är för en av respondenterna viktigt för att få en helhetsbild 

och en annan anser det viktigt för att kunna dra en slutsats. Fem respondenter uppger att de 
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alltid frågar mer erfarna kollegor om de inte förstår syftet med granskningen så att de kan få 

en förklaring. Deras förståelse för revisionen är därmed delvis beroende av hur väl kollegor 

kan förklara för dem. En respondent uttryckte det som: 

  

… man kan inte allt från början, det går inte, det vore konstigt. Men det viktiga då är 

att man ställer frågor, det är så vi jobbar hela tiden, förstår du inte så ställ frågor, 

annars så blir det jobbigt sen. 

 

Förståelse är även viktigt för att känna sig bekväm med en revision. En av respondenterna 

berättade att: 

 

De flesta kollegor är väldigt duktiga på att förklara ut, så jag förstår syftet med vad 

jag gör. Sen att förstå vad man tittar på är inte alltid lika lätt, men jag skulle inte 

vilja säga att jag släpper ifrån mig något utan att förstå vad jag egentligen har gjort. 

Skulle jag lämna ifrån mig en produkt men inte riktigt ha förstått vad jag har kollat 

på eller förstått om det skulle kunna vara något fel, då skulle inte jag kunna sova gott 

om natten. 

 

Detta resonemang har även bekräftats av Sweeney och Pierce (2005) som fann att det är 

viktigt att de seniora revisorerna förklarar syftet med en granskning. Att de överordnade 

revisorerna förklarar syftet är viktigt för förståelsen för granskningen, för att kunna förstå 

helheten och för att ta med sig denna kunskap till kommande uppdrag.  

 

Vidare ansåg flera av respondenterna att det är svårt att avgöra hur mycket revisionsbevis som 

behöver samlas in. En respondent förklarade att vid för få revisionsbevis kan kvaliteten i 

granskningen brista medan för mycket bevis gör granskningen ineffektiv. Även Herrbach 

(2005) och Öhman et al. (2006) menar att det är svårt att veta när tillräckliga bevis har 

inhämtats och att det därför är viktigt att använda sin professionella bedömning när dessa 

beslut fattas. Flera respondenter i denna studie menade att de själva inte har denna 

professionella bedömning än och att det därför är angeläget att rådfråga mer erfarna kollegor 

om mängden av bevis. Fast de själva försöker bedöma hur mycket granskning som behöver 

göras stämmer de alltid av med de andra i teamet. Det är dock inte endast kommunikationen 

med andra kollegor som avgör bevismängden utan flera respondenter nämnde även att de har 

tillgång till revisionsmetodiker och mallar som indikerade granskningens omfattning.  
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4.2 Interaktioner med överordnade kollegor 

För att granskningen ska upprätthålla en god kvalitet anser samtliga respondenter att det är 

viktigt att de kan fråga överordnade kollegor om hjälp och att de överordnade kollegorna 

kontrollerar det genomförda arbetet. Således, i likhet med det förda resonemanget av Nelson 

och Tan (2005), upplever revisorsassistenterna själva att interaktionen med överordnade i 

form av tillsyn är viktig för kvaliteten på arbetet. Sett ur ett större perspektiv är tillsynen över 

revisorsassistenternas därmed viktig för att upprätthålla god revisionskvalitet, vilket tidigare 

forskning även visat (Nelson & Tan 2005; Lambert & Agoglia 2011). 

 

Om det uppstår en osäkerhet under granskningen uppger samtliga respondenter att de frågar 

någon om hjälp. Att fråga om hjälp leder till att de oerfarna revisorsassistenterna får 

information och förståelse för hur granskningen ska genomföras vilket kommer minska 

osäkerheten (Fedor & Ramsay 2007). Majoriteten uppger att de frågar en mer erfaren kollega. 

Två av respondenterna menade dock att beroende på vilken typ av fråga det gäller så tar de 

kontakt med den som anses mest lämplig att svara på frågan oavsett hur länge denne arbetat, 

eventuellt har någon kollega specialkunskap inom ämnet.  

  

Jämfört med Fedor och Ramsays (2007) resonemang upplever inte respondenterna att det 

skulle finnas en kostnad i form av hur andra upplever ens kompetens kopplad till att själv 

efterfråga hjälp. Tvärtom så menar fyra av respondenterna att de mer seniora revisorerna 

tycker det är bra att de frågar eftersom det ger dem en inblick i vad revisorsassistenten gör och 

istället för att göra fel är det bättre att fråga så att det blir rätt från början. En av 

respondenterna berättade även att: 

 

… det är ingen som blir arg för att vi ställer frågor. Det är lite så bolaget fungerar, 

så man lär sig, det är att fråga sina kollegor. Det är en del av utvecklingen. 

 

Att hjälp från överordnade ses som en del av utvecklingen kan jämföras med att Fedor och 

Ramsay (2007) anser att hjälp från överordnade är ett viktigt verktyg för att underordnade ska 

anpassas till organisationens krav och standarder. Att vid upprepande tillfällen ställa samma 

fråga kan dock ha en viss kostnad kopplad till sig, så som en respondent resonerade:  

 

… om man vet med sig att man har ställt samma fråga typ tio gånger så är det lite 

pinsamt, men så är det alltid.      
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Samtidigt påpekar två av respondenterna att det alltid är bra att komma med ett eget förslag 

till hur den ställda frågan ska lösas. Att ge ett eget förslag visar på att ett försök i alla fall har 

gjorts. Om det skulle finnas en kostnad kopplad till att efterfråga hjälp (Fedor & Ramsay 

2007) så indikerar respondenterna att genom att ge ett eget förslag så minskar kostnaden 

kopplad till att be om hjälp.   

 

Alla respondenter uppger att i princip allt arbete som de genomför kontrolleras av en 

överordnad kollega och att detta är en del av kvalitetssäkringen. Tre respondenter menar att 

det som kontrolleras beror på typ av uppdrag och vem det är som gör kontrollen. Majoriteten 

menar även att kontrollen sker i samband med eller nära inpå genomfört arbete och att detta är 

bra för att fånga upp felaktigheter. Kontrollen sker alltså i real-tid och därmed tillämpas 

aktuell tillsyn (Wilks 2002; Sweeney & Pierce 2005). Respondenterna upplever även att den 

positiva aspekten av aktuell tillsyn, som Sweeney och Pierce (2005) diskuterar, förekommer. 

De positiva aspekterna innebär att de felaktigheter som revisorsassistenter gör i granskningen 

har större möjlighet att upptäckas när de mer erfarna kollegorna är närvarande och när de 

kontrollerar arbetet i samband med att det genomförs. Däremot så påpekar majoriteten av 

respondenterna att det aldrig är så att en överordnad kollega granskar det som redan blivit 

granskat en gång till eftersom detta inte skulle vara effektivt för genomförandet av revisionen. 

En respondent menade att: 

 

Det är omöjligt att någon annan person ska sitta och granska exakt det jag har 

granskat en gång till, det blir inte effektivt. 

 

Liknande tidigare forskning menar alltså respondenterna att en granskning av en post aldrig 

görs om från grunden av någon annan (Pierce & Sweeney 2004; Sweeney & Pierce 2005; 

Lambert & Agoglia 2011). Däremot så tror samtliga respondenter i denna studie att deras 

felaktigheter fångas upp av överordnade kollegor. Tidigare forskning har dock visat att 

överordnade inte alltid har möjligheten att upptäcka alla brister (Pierce & Sweeney 2004; 

Sweeney & Pierce 2005; Lambert & Agoglia 2011).  

 

Kontrollen som överordnade utför leder ofta till att revisorsassistenterna får feedback, vilket 

uppskattas av samtliga respondenter. Feedbacken ges antingen i skriftlig eller muntlig form, 

det varierar beroende på personen som ger feedbacken. Liksom möjligheten att be om hjälp 

menar majoriteten av respondenterna att feedbacken som fås efter en granskning är bra för att 

förbättra arbetet. En respondent berättade att: 
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Det är alltid en kollega som kontrollerar ens granskning och det känns bra. Det är 

ett bra tillfälle att få tips om granskningen. Ibland kan man till exempel ha granskat 

för mycket och då är det bra att få reda på det. 

 

Fem respondenter uppger att de förutom löpande feedback i samband med granskningen även 

får en mer samlad utvärdering någon gång per år. Där diskuteras vilka mål som satts upp i 

början av året, hur det har gått för att uppfylla dessa och vad som kan förbättras. Både löpande 

feedback och mindre frekventa utvärderingar kan ses som hjälp från överordnade kollegor 

som enligt Fedor och Ramsay (2007) hjälper revisorsassistenter att anpassa sig till 

organisatoriska krav och standarder.      

 

Överordnade kollegor finns alltid nära till hands. Om någon överordnad kollega är personligt 

närvarande beror på uppdragets storlek och komplexitet för majoriteten av respondenterna. 

För mindre bolag kan det endast vara revisorsassistenter hos klienten och sedan kommer en 

påskrivande revisor dit och kontrollerar arbetet. För större bolag finns alltid någon överordnad 

kollega, antingen en senior revisor, manager eller påskrivande revisor närvarande. Dock 

uppger samtliga respondenter att de känner sig säkrare när en överordnad kollega är personligt 

närvarande eftersom det finns en trygghet i att kunna ställa frågorna direkt. Två respondenter 

anser att det kan vara bra om den ansvariga överordnade är närvarande eftersom alla har olika 

sätt för hur de tycker att granskningen ska genomföras. Samtidigt så uppger två av 

respondenterna att det även kan vara bra när de inte är närvarande eftersom det skapar 

utrymme för att själv tänka och analysera samt dra egna slutsatser. En respondent förklarar: 

 

Det är rätt skönt när de inte är med också, om jag får säga så, för då får jag tänka 

till själv. Sitter någon med så blir det väldigt lätt att fråga. I och med att uppdragen 

ser väldigt olika ut så beror det helt på vem som är påskrivande, hur de vill ha det. I 

och med att man jobbar med så många olika så lär man sig efter ett tag hur en 

person vill ha det. Har man inte jobbat med någon tidigare så är det skönt att kunna 

fråga jag tänkte göra så här vad tror du om det? 

 

Att revisorsassisten får reda på hur den överordnade vill att granskningen ska genomföras 

istället för att tänka efter själv bör påverka hur granskningen faktiskt genomförs, vilket 

respondenternas svar även indikerar. Wilks (2002) menar nämligen att i ett tidigt skede få 

information om den överordnades preferenser kommer påverka insamlingen av bevis och bli 

annorlunda än om revisorsassistenten gjort en självständig utvärdering. Vidare anser Lee 

(2002) att det är bra att överordnade kollegor är närvarande, då det ger möjlighet att få reda på 
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hur de vill att granskningen genomförs, eftersom revisionen är subjektiv och genomförandet 

av granskningen beror på vilken typ av komfort som den överordnade söker. Utifrån 

ovanstående bör en överordnad som är personligt närvarande ha en påverkan på vilka 

bedömningar som revisorsassistenten gör och hur den väljer att samla in revisionsbevis. 

 

Diskussioner med överordnade anser majoriteten av respondenterna förekommer både för att 

överlägga vad som ska granskas och hur det ska göras. Sweeney och Pierce (2005) har även 

bekräftat detta då de fann att en del interaktioner sker genom att granskningen diskuteras. Tre 

respondenter påpekar dock att hur mycket revisorsassister deltar i diskussionen kring vad som 

ska göras beror på hur länge de arbetat. De som arbetat mindre än ett år är sällan med under 

överläggningen utan blir endast tilldelade arbetsuppgifter medan de som arbetat mer än ett år 

får till viss del vara med i diskussionen. Till skillnad mot Peytcheva och Gillett (2011), som 

menar att alternativa lösningar aldrig diskuteras för att underordnade anpassar sina 

bedömningar efter överordnades preferenser, anser samtliga respondenter att det faktiskt 

förekommer att de har olika åsikter som deras överordnade och tre respondenter anser att 

deras åsikter alltid brukar diskuteras. Majoriteten av respondenterna påpekar dock att de oftast 

blir den mer senioras åsikt eftersom den har mer kunskap och ansvar. 

 

Det var tydligt att samtliga respondenter upplever interaktionen med överordnade kollegor 

som viktig för att få förståelse om arbetet och nya kunskaper. Följaktligen, så som Fogarty 

(1992) och Kornberger et al. (2011) diskuterar, är interaktionen med överordnade kollegor 

central för att oerfarna revisorsassistenter ska socialiseras in i professionen. Det tycks även 

vara en succesiv process där de överordnade lär ut nya saker med tiden. En respondent menar 

bland annat att det ständigt uppstår nya frågor till de överordnade revisorerna, detta eftersom 

utvecklingen går snabbt och det kommer ständigt nya arbetsuppgifter som kräver nya 

förtydliganden. Att socialiseras in i professionen är något som sker successivt (Grey 1998; 

Ashforth et al. 2007).   

 

Samtliga respondenter uttryckte även att de i vissa sammanhang frågar överordnade kollegor 

och att de litar på svaret som de får. Vid frågan vad respondenterna gör om de har olika 

åsikter som överordnade kollegor under en granskning så svarade majoriteten att det blir en 

diskussion men att de överordnade kollegorna sällan har fel eftersom de besitter både mer 

kunskap och erfarenhet. Åtta av respondenterna beskrev även att det i slutändan är den 
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påskrivande revisorn som bestämmer eftersom det är den personen som skriver under 

revisionsberättelsen och som bär ansvaret. Som en respondent uttryckte det: 

 

Det är klart att det kan vara något som jag tycker ska granskas som inte är med eller 

något som vi ska granska som känns lite onödigt. Men då får jag lita på den mer 

seniora. De har arbetat längre och har mer kunskap. Det är klart att vi diskuterar 

det men det är den påskrivande som är ansvarig och som bestämmer.   

 

Samtliga respondenter tror även att de medvetet påverkas av överordnade kollegors åsikter 

och bedömningar. Majoriteten förklarar att detta beror på att det finns mycket att lära av dem 

då de har mycket kunskap och erfarenhet. Det ovanstående tyder på att revisorsassistenter, likt 

seniora revisorer som Carrington och Catasús (2007) studerade, har en tydlig respekt för 

överordnade kollegor och att denna respekt grundas i professionalitet och att de överordnade 

har mer erfarenhet och kunskap. Vid olika åsikter och efter en diskussion med överordnade 

ger, som ovan nämnts, majoritet av respondenterna upp sitt ställningstagande. I dessa lägen 

leder interaktionen med överordnade till en avsiktlig påverkan på den underordnades 

bedömningar (Nelson & Tan 2005) och den hierarkiska ordningen får konsekvenser på 

revisorsassistenternas beteende (Fedor & Ramsay 2007).   

 

4.3 Komfort under granskning 

4.3.1 Spridning av komfort  

Revisorsassistenterna tillfrågades hur de upplever att de påverkas av deras överordnade 

kollegor. Tre av respondenterna berättade att när överordnade uttrycker att de känner sig 

nöjda och komfortabla med revisionen känns det som en bekräftelse på att en tillräcklig 

granskning har genomförts. En respondent svarade att: 

 

Det blir som en bekräftelse av att de tycker att man har granskat på rätt sätt och 

täckt upp för alla risker. 

 

Två respondenter nämnde dock scenarion där de hade ställts inför en komplicerad granskning, 

fast deras överordnade kollega hade förmedlat att revisionen skulle vara simpel och kunna 

fortgå utan problem. En respondent förklarade att: 

 

Ibland kan de (överordnade kollegor) komma med ett nytt uppdrag och säga ”det 

här är inte några konstigheter, det här går snabbt”. Sen när man börjar titta på det 

så kan det vara jätterörigt. Så då börjar man ändå granska det ordentligt. 
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Dessa respondenter verkar skaffa sig en egen uppfattning om klienten innan de kan känna sig 

komfortabla med granskningen, vilket indikerar att dessa revisorsassistenter inte endast 

påverkas av deras överordnades komfort. Detta kan jämföras med Pentland (1993) som såg 

komfort som en handelsvara som kunde överföras från en revisor till en annan. Denna studie 

tyder på att revisorsassistenter i vissa situationer helt influeras av den överordnades komfort 

medan de i andra situationer är mer skeptiska.  

 

Vidare menar Pentland (1993) att komfort inte endast sprids från en revisor till en annan utan 

att en revisor även kan känna sig komfortabel med en revision om granskningen sker med ett 

team revisorn tidigare hade arbetat med. I denna undersökning framgick det dock att 

revisorsassistenter kontinuerligt arbetar i olika team. Det är oftast först efter ett år som de kan 

komma att arbeta i ett team de tidigare har jobbat i. Eftersom respondenterna är vana att 

arbeta i olika arbetsgrupper ansåg ingen att de kände sig mer komfortabla i team de tidigare 

har arbetat i.  

 

4.3.2 Komfort som lättnad 

För att få reda på vilka handlingar som genomförs för att uppnå ett komfortabelt tillstånd 

tillfrågades respondenterna vad som gör dem osäkra och hur de undanröjer denna osäkerhet. 

Carrington och Catasús (2007) ställde liknande frågor i sin studie och kom fram till att seniora 

revisorer blev komfortabla genom att följa manualer och program. Respondenterna i denna 

studie förklarade att de blir osäkra när de inte förstår eller när de inte känner igen vad de 

granskar samt när bolaget känns rörigt. Liksom i Carrington och Catasús (2005) studie 

nämnde fyra respondenter att osäkerheten kan undanröjas genom att följa mallar och 

metodiker.  

 

Respondenterna uppgav dock att det främsta sättet för att undanröja osäkerhet är genom att 

fråga en överordnad kollega om hjälp. Att be om hjälp är en handling som tas för att minska 

osäkerheten (Fedor & Ramsay 2007) och således en handling för att uppnå ett komfortabelt 

tillstånd. Kontrollen som genomförs av överordnade kollegor, för att säkerställa att tillräcklig 

granskning har genomförts, ansåg respondenterna även som viktig för att undanröja obehag. 

Denna kontroll genomförs inte av revisorsassistenten själv utan kontrollen är en handling som 

utförs av en överordnad kollega men som ändå minskar osäkerheten för revisorsassistenten. 

Samtidigt är det möjligt för den underordnade att be de överordnade om att kontrollera 
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granskningen. Vid dessa två handlingar, att fråga för att få förståelse samt att be att få sin 

granskning kontrollerad, är revisorsassistenten beroende av en överordnad kollega för att 

minska osäkerheten. Även Carrington och Catasús (2007) fann att de handlingar som tas för 

att minska osäkerheten kan vara en gemensam produkt skapad av kollegor som samarbetar. 

Detta tyder således på att överordnade kollegor har en central roll i en revisorsassistents 

komfortskapande. 

  

4.3.3 Komfort som tillstånd 

Vid frågan när respondenterna känner att en granskning är färdig svarade två respondenter att 

de känner sig klara när samtliga granskningssteg har genomförts och tre andra respondenter 

förklarade att de känner sig färdiga när revisionsberättelsen är påskriven. En annan respondent 

menade att den kände sig klar när klientens årsredovisning lämnats in till Bolagsverket så 

känns revisionsuppdraget klart eftersom inget mer kan göras då. Sex av respondenterna var 

dock eniga om att de känner att deras granskning är färdig när en överordnad kollega har 

kontrollerat granskningen och meddelat att den är tillräcklig, som en respondent förklarar 

känner denne sig färdig med granskningen: 

 

När granskningsledaren har gått igenom arbetet och denne känner sig nöjd med det 

jag har gjort. 

  

Utifrån detta kan kontrollen av genomfört arbete anses som viktigt för när en revisorsassistent 

känner sig säker och komfortabel med en granskning eftersom det leder till att det 

genomförda arbetet blir godkänt eller inte. Då det är de överordnade kollegorna som 

genomför kontrollen och ger godkännande är de viktiga för att bestämma när ett komfortabelt 

tillstånd har uppnåtts. Även Carrington och Catasús (2007) fann att överordnade kollegor är 

en viktig aktör för att definiera när det komfortabla tillståndet har uppnåtts. Som nämnts 

tidigare menade två av respondenterna att vad som skulle göras för att granskningen skulle 

vara färdig varierade beroende på den överordnade kollegan. Detta har även bekräftats av Lee 

(2002) som menar att revisorsassistenter ofta upplever att de måste anpassa granskningen 

efter den typ av komfort som den överordnade söker samt Carrington och Catasús (2007) som 

menar att vad som är ett komfortabelt tillstånd för en påskrivande revisor inte behöver vara 

det för en annan.   

 

Trots att det finns en stor tillit till de överordnade kollegorna påpekar tre respondenter att de 

gör en egen bedömning och att de ifrågasätter om det är något som de upplever som osäkert. 
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Detta kan leda till en diskussion men samtliga respondenter påpekar att det i slutändan är den 

ansvariga revisorn som bestämmer, vilket respondenterna litar på, så som en respondent 

resonerade: 

 

Då tar man upp det med sin överordnade och förklarar varför man inte tycker att det 

är klart och framför sin motivering till det. Går inte det igenom då så får man lita på 

den mer senior medarbetarens kompetens att göra den bedömningen. 

 

Liksom att den seniora revisorn och påskrivande revisorn kan ha olika uppfattningar om vad 

som är ett komfortabelt tillstånd (Carrington & Catasús 2007), indikerar respondenternas svar 

på att även revisorsassistenter och överordnade har olika uppfattning om när det komfortabla 

tillståndet har uppnåtts och att revisorsassistenterna gärna ifrågasätter om de känner en 

osäkerhet. Således är inte revisorsassistenterna passiva aktörer i att bestämma när ett 

komfortabelt tillstånd har uppnåtts utan de gör egna bedömningar och ifrågasätter vilket, 

genom diskussionen, kan påverka den överordnade. Men det finns en stor respekt för de 

överordnades kunskap och erfarenhet (Carrington & Catasús 2007) och de litar på detta vilket 

gör överordnade kollegor till de viktigaste aktörerna för när en revisorsassistent känner sig 

komfortabel med en granskning.  

 

4.3.4 Det förnyade tillståndet av komfort 

Majoriteten av respondenterna har varit med och granskat samma bolag under två år. Samtliga 

av dessa var överens om att de känner sig mer komfortabla under det andra året, detta 

eftersom de då är mer insatta i bolaget. De kan då lättare bli bekväma med granskningen 

eftersom de vet vad de kan förvänta sig. Det blir även enklare att sätta sig in i komplexa 

processer. En respondent berättade att denne känner sig mer bekväm under andra året 

eftersom: 

 

Jag vet vem jag ska ringa, vad jag ska göra och jag vet hur mycket de (klienten) 

kommer leverera och när, så det är ganska lätt att förvänta sig vissa saker av vissa 

kunder. Jag tror att det är lättare när man har jobbat ett par år med företaget. Det 

är en fördel både för kunden och mig. 

 

Detta stämmer överens med Carrington och Catasús (2007) resultat där en senior revisor 

kände sig mer komfortabel med en revision om den sedan tidigare var bekant med företaget 

och verksamheten. 
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Respondenterna hade delade meningar om hur de påverkas av externa händelser, så som 

skandaler och nya regleringar. Vad det gäller regleringar nämnde fyra respondenter att deras 

granskning påverkas då nya regleringar ständigt kommuniceras ut på firman för att hålla 

revisorerna informerade. Nya regleringar torde däremot inte påverka revisorsassistenternas 

komfort utan det är de överordnade kollegorna som ser till att regleringarna applicerades rätt 

under revisionen. Detta kan jämföras med Carrington och Catasús (2007) undersökning där 

nya regleringar influerade seniora revisorers komfort. 

 

Vidare ansåg fyra respondenter att skandaler inte skulle påverka deras granskning, de är 

noggranna redan från början och de ansåg att deras granskning inte behövde justeras. En 

respondent menar att de även känner tillit till att deras arbetsmetoder fångar upp riskerna och 

därför behöver de inte ändra sin granskning. Således påverkades inte deras upplevda komfort. 

En respondent ansåg sig inte själv påverkas av externa faktorer utan att det möjligen fick en 

inverkan på de revisorer som arbetat längre. Respondenten berättade att:  

 

Man lär sig nog med erfarenhet att väga in andra grejer. I början som assistent så är 

det fokus på att ta rätt antal stickprov och allt ska vara enligt reglerna. Men sen efter 

att man har fått mer erfarenhet tror jag att man lär sig att väga in saker som kan 

utgöra en risk för bolaget.   

 

Tre respondenter ansåg däremot att skandaler påverkar deras granskning på så sätt att de 

kanske blir lite extra uppmärksamma på exempelvis den post som är omdebatterad. Vidare 

berättade en respondent att i samband med att en skandal blev väl omskriven i media kunde 

en överordnad kollega kommunicera ut att det blev extra viktigt att se till att dokumentera en 

viss granskningsåtgärd väl så att det tydligt framgick hur revisorerna har tagit ställning till en 

omständighet. Detta indikerar att revisorsassistenters komfort kan, men inte nödvändigtvis, 

influeras av skandaler. Resultatet kan jämföras med Carrington och Catasús (2007) studie där 

seniora revisorers komfort påverkades av skandaler.  
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5. Slutdiskussion 

5.1 Diskussion av resultat och analys 

Denna studie har kommit fram till flera resultat som är intressanta att diskutera. Till att börja 

med stödjer resultatet endast delvis Pentlands (1993) teori om att komfort kan förflyttas från 

en revisor till en annan. Denna undersökning visade att i vissa situationer blir 

revisorsassistenter komfortabla när en överordnad känner sig komfortabel medan i andra 

situationer skaffar de sig en egen uppfattning om revisionen innan de kan bli komfortabla. 

Detta tyder på att komfort endast delvis överförs från överordnande till underordande. Att 

denna studies resultat skiljer sig åt från Pentlands (1993) kan bero på flera olika anledningar. 

Till att börja med studerade Pentland (1993) hur underordnade påverkade överordnades 

komfort jämfört med denna studie som har undersökt hur överordnade påverkar 

revisorsassistenters komfort. Vidare genomfördes Pentlands (1993) undersökning för mer än 

20 år sedan och det är möjligt att omständigheter kring revisorer har förändrats vilket kan ha 

en påverkan på hur de upplever komfort. Denna undersökning har även studerat hur komfort 

konstrueras, vilket inte Pentland (1993) gjorde. Pentland (1993) har tidigare fått kritik för att 

inte komfort endast överförs från en revisor till en annan, utan att komfort är något som byggs 

upp (Carrington & Catasús 2007).  

 

Denna studie tyder inte på att revisorsassistenter känner sig mer komfortabla i team som de 

tidigare arbetat i. Även detta kan jämföras med Pentlands (1993) studie där påskrivande 

revisorer känner sig mer komfortabla i revisionsteam som de tidigare har varit verksamma i. 

Detta kan dels bero på att revisorsassistenter är vana att arbeta i olika team. Vidare kan det 

också bero på att det inte är lika viktigt för revisorsassistenter att känna tillit till de övriga i 

teamet. För de påskrivande revisorerna bör tillit vara viktigt eftersom det i slutändan är de 

som är ansvariga för om något går fel i revisionen. För revisorsassistenter verkar snarare 

möjligheten att be om hjälp vara viktigare för att känna sig komfortabel än tillit till enskilda 

individer. Detta tyder på att vad som påverkar komforten verkar förändras efter vilken 

position revisorn har i teamet.  

 

Överordnade kollegor tycks ha en betydande inverkan på de handlingar som en 

revisorsassistent tar för att under en granskning känna sig komfortabel. De aktiviteter som 

främst skapade komfort var att fråga en överordnad om vägledning samt be en överordnad att 

kontrollera genomfört arbete. Revisorerna i Carrington och Catasús (2007) studie, som hade 
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arbetat längre i branschen än revisorerna i denna undersökning, var inte lika beroende av 

överordnades åsikt i de handlingar dessa revisorer genomförde för att skapa komfort. Detta 

indikerar att revisorsassistenter är mer beroende av överordnades vägledning för att känna sig 

komfortabla än revisorer som har arbetat längre. 

 

Vad som upplevs komfortabelt kan anses förändras med en revisorsassistents kunskap och 

erfarenhet. De respondenter som har varit med och granskat ett bolag två år i rad upplevde att 

de kände sig mer komfortabla andra året eftersom de då hade mer kunskap och insikt i 

verksamheten. Samtidigt uppgav samtliga respondenter att de får feedback av de överordnade 

kollegorna i samband med eller efter genomförd granskning och majoriteten upplever att detta 

leder till förbättrat arbete. Första året en klient granskas kan flera faktorer vara en källa till 

osäkerhet bland revisorsassistenterna. Däremot, andra året när revisorsassistenterna har en 

större insikt i verksamheten och då de fått feedback på förra årets granskning bör de inte 

uppleva lika stor osäkerhet inför granskningen. Således kan feedback från överordnade 

kollegor påverka det förnyade tillståndet av komfort. Att det förnyade tillståndet av komfort 

påverkas av kunskap och erfarenhet stärks även utifrån att respondenterna menade att 

mängden hjälp de behöver från överordnade är beroende av tiden de har arbetat som revisor.  

 

Information om nya regleringar och debatter som uppstår kring skandaler kommuniceras ut 

från högre hierarkiska nivåer till de lägre vilket kan påverka granskningen som genomförs. 

Genom att överordnade kollegor ger revisorsassistenterna information och riktlinjer för hur 

granskningen ska anpassas efter externa händelser blir de överordnade kollegorna 

förmedlarna av anpassningen. Även om de överordnade inte är den direkta orsaken till det 

förnyade tillståndet av komfort så blir de en del av påverkan då det är de som förmedlar ut de 

anpassningar av granskningen som måste göras. Det kan dock diskuteras om de överordnade 

snarare påverkar revisorsassistenternas granskning än deras komfort. Det är möjligt att det är 

de överordnade som upplever att externa faktorer påverkar dess komfort och att de sedan 

använder revisorsassistenternas granskning som ett verktyg för att säkerställa sin egen 

komfort. I Carrington och Catasús (2007) studie påverkade nya regleringar och skandaler de 

seniora revisorernas komfort. Revisorerna i denna undersökning har dock inte arbetat lika 

länge, vilket kan innebära att de inte i lika stor utsträckning applicerar faktorer i omvärlden på 

deras granskning. Således påverkas inte deras komfort av externa händelser. 
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En intressant upptäckt i denna studie är att samtliga revisorsassistenter ansåg att eventuella fel 

de av misstag kan begå under revisionen fångas upp av överordnade kollegor när de går 

igenom revisionen. Denna kontroll var en central faktor för att revisorsassistenter skulle känna 

sig komfortabla med sin granskning. Tidigare forskning har dock visat att överordnade 

kollegor inte har möjlighet att gå igenom all granskning underordnade utför och att det 

således kan leda till att revisionskvaliteten blir bristfällig (Pierce & Sweeney 2004; Sweeney 

& Pierce 2005; Lambert & Agoglia 2011). Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

tyder således på att revisorsassistenter invigs i en falsk trygghet där revisorsassistenten i stor 

utsträckning förlitar sig på den överordnades kontroll. För att inte riskera en bristande 

revisionskvalitet torde det därmed vara viktigt att överordnade kommunicerar ut att de inte 

hinner gå igenom all granskning noggrant och att revisorsassistenten inte kan förlita sig på att 

brister i granskningen upptäcks. Om inte kontrollernas begränsning tydliggörs är det möjligt 

att revisorsassistenten undermedvetet tar tvivelaktiga beslut om granskningen eftersom denne 

känner sig säker på att eventuella fel ändå kommer fångas upp. Denna kommunikation bör 

vara än viktigare under de revisionsuppdrag där den överordnade inte är personligt närvarande 

eftersom aktuell tillsyn ökar sannolikheten för att den överordnade ska upptäcka fel som 

revisorsassistenten begått (Sweeney & Pierce 2005).  

 

Tidigare studier har dock visat att aktuell tillsyn kan leda till att revisorsassistenten snedvrider 

granskningen (Wilks 2002). Underordnade kan bli starkt influerade av sina överordnades 

åsikter vilket leder till att alternativa lösningar sällan diskuteras (Peytcheva & Gillett, 2011). 

Även denna studie tyder på att revisorsassistenter influeras av sin överordnades uppfattningar 

och samtliga revisorsassistenter menade att de faktiskt påverkas av sin överordnades åsikt. 

Trots detta kan det uppkomma diskussioner under granskningen då den överordnade och 

underordnade har olika åsikter. Samtidigt är det alltid den överordnade som har det sista 

ordet. Anledningen till varför alternativa lösningar diskuteras med revisorsassistenterna i 

denna studie jämfört med Peytcheva och Gillett (2011) kan bero på att det är mer tillåtet i 

vissa revisionsbyråer och länder att ifrågasätta en överordnad kollegas åsikt. Att inte bli 

komfortabel med en viss granskning endast på grund av att den överordnade känner sig 

bekväm kan stimulera revisionskvaliteten då andra tillvägagångssätt som eventuellt är bättre 

presenteras. Därav bör överordnade uppmuntra revisorsassistenter att vara ifrågasättande.  
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Undersökningen tyder även på att socialisering skapar komfort eftersom revisorsassistenterna 

kände sig säkrare under granskningen när överordnade kollegor är närvarande jämfört när de 

inte är det. Som respondenternas svar indikerade finns det fördelar med att överordnade är 

personligt närvarande eftersom det då är lättare att anpassa granskningen. Anpassningen sker 

efter den komfort som den överordnade söker (Lee 2002) och att i ett tidigt skede få 

information om den överordandes preferenser kommer påverka den genomförda granskningen 

(Wilks 2002). Däremot, som två av respondenterna påpekade, kan det vara bra när de 

överordnade inte är personligt närvarande eftersom det tvingar revisorsassistenten att tänka till 

själva och göra egna bedömningar. Detta tyder på att om någon överordnad kollega är 

närvarande skulle möjligen andra beslut och handlingar tas än om revisorsassistenten varit 

själv. Att överordnade är personligt närvarande kan således leda till en falsk trygghet och en 

falsk säkerhet och komfort för revisorsassistenterna, där denne inte tar egna bedömningar utan 

handlar efter den överordnades preferenser. Vid personlig närvaro bör den överordnade därför 

uppmana revisorsassistenten att tänka till själv innan denne frågar.   

 

5.2 Slutsats  

Undersökningen tyder på att överordnade kollegor har ett stort inflytande på 

revisorsassistenters upplevda komfort under ett revisionsuppdrag. För att skapa komfort är 

revisorsassistenter beroende av hjälp och vägleding från överordnade. Överordnade har även 

betydelse för hur revisorsassistenternas komfort bestäms eftersom revisorsassistenterna 

känner sig färdiga och komfortabla med en granskning när en överordnad kollega har 

kontrollerat det genomförda arbetet och meddelat att granskningen är tillräcklig. Att det som 

upplevs som komfortabelt förändras beror främst på nya kunskaper och erfarenheter. Således 

har inte överordnade en direkt påverkan för hur det komfortabla tillståndet förändras över 

tiden. Däremot får revisorsassistenter mycket kunskap av överordnade kollegor, vilket leder 

till att de har en indirekt påverkan på revisorsassistenternas komfort. Studien indikerar även 

att revisorsassistenter i vissa sammanhang ifrågasätter sina överordnade och diskussioner kan 

uppstå. I slutändan känner sig revisorsassistenterna dock komfortabla med de beslut som de 

överordnade kollegorna tar då de känner tillit till de överordnades kunskap och erfarenhet.  

 

Ett intressant resultat är att revisorsassistenter känner sig helt säkra på att överordnade 

kollegor upptäcker fel och misstag som de kan begå under en granskning. Tidigare studier har 

dock visat att de kontroller som överordnade genomför är begränsade och de har inte 
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möjligheten att upptäcka alla brister. Detta kan betyda att revisorsassistenter i för stor 

utsträckning sätter sin tillit till de överordnade kollegorna och att revisorsassistenter således 

förlitar sig på en falsk säkerhet. Resultatet av detta kan vara ett hot mot revisionskvaliteten 

och skulle kunna innebära att överordnade revisorer har en för stor inverkan på 

revisorsassistenters komfort.  

 

5.3 Framtida forskning 

Som nämnts i metoden är inte denna studie generaliserbar på grund av dess begränsade 

omfattning. Studien erbjuder istället en djupare förståelse för hur en revisorsassistents 

komfortabla tillstånd påverkas av överordnade kollegor. Mer forskning krävs för att kunna 

säkerställa denna påverkan. Detta medför att framtida forskning kan undersöka hur stabila 

resultaten från denna studie är genom att undersöka ett större antal revisorsassistenter.  

 

Studien har även genomförts i en svensk kontext och därför vore det intressant att studera om 

revisorsassistenter påverkas av överordnade kollegor i olika utsträckning beroende på i vilket 

land de arbetar. Eftersom Carrington och Catasús (2007) också undersökte revisorer i Sverige 

vore det även givande att studera hur revisorer blir komfortabla med granskningen i andra 

länder för att ta reda på om det finns geografiska och kulturella skillnader. Till sist vore det 

givande att studera hur revisorsassistenternas tillit till att överordnade upptäcker alla fel och 

misstag påverkar revisionskvaliteten, då tidigare studier tyder på att överordnade inte har 

möjlighet att upptäcka alla felaktigheter en revisorsassistent kan begå under en revision.  
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Bilaga 1 – Operationalisering och intervjumall 

 

Tema Teori och motivation Intervjufrågor 

KUNSKAP OCH 
ERFARENHET 

Tidigare studier har visat att RA har 
begränsad kunskap och erfarenhet av 
revision. Här undersöks hur RA själv 
upplever sin förmåga, i form av kunskap och 
erfarenhet, att utföra en revision.  
 

– Behöver du ofta fråga/stämma av med en överordnad kollega 
om hur granskningen ska göras när du utför dina uppgifter? 

REVISIONSBEVIS Tidigare studier har visat att RA samlar in 
den största delen av revisionsbevis och att 
detta sedan ligger till grund för 
revisionsutlåtandet. Här undersöks hur stor 
del av revisionsbevisen RA upplever att de 
samlar in och vilken betydelse de upplever 
att deras granskning har på det slutliga 
revisionsutlåtandet.   
 
 

– Hur stor del av granskningen gör du och de andra 
revisorsassistenterna? 
– Vilken inverkan upplever du att den granskning du gör har du 
har på det slutliga revisionsutlåtandet? 
– Hur vet du att du har samlat in tillräckliga bevis? 
– Förstår du alltid vad det är du granskar och vad syftet med 
granskningen är? 
– Om du känner dig osäker på hur en post ska granskas, vad gör 
du då?  
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INTERAKTION MED 
ÖVERORDNADE: 
Vägledning & Hjälp,  
Kontroll & Feedback, 
Kommunikation. 
  

Tidigare studier har visat att RA påverkas av 
interaktioner med överordnade kollegor och 
att en revisors upplevda komfort påverkas 
av interaktioner med kollegor.  Här 
undersöks hur RA upplever att de påverkas 
av överordnade kollegor genom olika typer 
av interaktioner. Det undersöks när RA 
efterfrågar hjälp och hur RA upplever att 
deras granskning blir kontrollerad av 
överordnade kollegor. Insyn ges även i hur 
och när en RA får feedback. Till sist studeras 
hur RA kommunicerar med överordnade 
kollegor under granskning.  

Vägledning & Hjälp: 
– Om du känner dig osäker på hur du ska granska en post vad 
gör du då? 
– När får du instruktioner om hur en granskning ska genomföras 
innan ni påbörjat själva arbetet? 
– Om du känner dig osäker vid granskningen av en post och vill 
fråga någon om hjälp, vem brukar du fråga då? 
 
Kontroll & Feedback:  
– Hur stor del av revisionen sker med överordnade kollegor 
närvarande? 
– Känner du dig säkrare när överordnade är närvarande? 
Varför? 
– Hur ofta och på vilket sätt granskas ditt arbete?  
– Gör någon överordnad revisor om en granskningsåtgärd från 
början som du eller en annan assistent har gjort? 

– Om du skulle begå ett fel under revisionen, tror du att andra 
kollegor upptäcker de felen?  
– Hur ofta och när får du feedback på din granskning?  
 
Kommunikation:  
– Säger en överordnad till dig vilka poster du ska granska eller 
kan du välja det själv? Om du väljer själv, hur väljer du en post?  
– Har du och överordnade kollegor ofta olika åsikter kring 
granskningen? Vad gör du i dessa lägen? 
– Om du har granskat en post och den överordnade revisorn är 
nöjd med granskningen, men du känner ändå dig något osäker, 
vad gör du då? Fortsätter du att granska? 
– Tror du själv att du påverkas av din överordnades kollegas 
åsikt? 
– Vem är det som bestämmer vilka poster som ska granskas 
under ett revisionsuppdrag? 
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KOMFORT: 
Spridning av komfort, 
Komfort som lättnad,  
Komfort som tillstånd, 
Det förnyade tillståndet av 
komfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare studier har undersökt hur komfort 
sprids i ett team, därav studeras om RA blir 
komfortabel när en överordnad kollega 
upplever komfort med granskningen. Det 
undersöks även hur RA uppnår komfort, när 
komfort uppnås och om detta förändras med 
tiden. Utgångspunkten för detta är tre olika 
dimensioner av komfort: komfort som 
lättnad, komfort som tillstånd samt ett 
förnyat tillstånd av komfort. Även dessa tre 
dimensioner undersöks utifrån RA:s 
upplevelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*RA = Revisorsassistenter 

Spridning av komfort:  
– Om du känner dig säker med en granskning, tror du att din 
överordnade kollega påverkas av det? På vilket sätt i så fall? 

– Om en överordnad kollega känner sig nöjd med en granskning, 
har det någon påverkan på dig? 
– Känner du dig mer bekväm under en revision om teamet 
består av medarbetare du tidigare arbetat med? 
 
Komfort som lättnad: 
– Vad gör du för att känna dig säker med en granskning? 

– Vad får dig att känna osäkerhet eller obehag under en 
granskning? Vad gör du i dessa lägen? 
 

Komfort som tillstånd:  
– När brukar du känna att du är klar med en granskning? 
– Vad är det viktigaste för att du ska känna dig bekväm när en 
revision är avslutad? 
– Vem är det som avgör när tillräckligt med bevis har samlats in? 
/ när tillräckligt med granskning genomförts? 
 

 Det förnyade tillståndet av komfort: 
– Om du har samma bolag som klient två år i rad, känner du dig 
mer bekväm det andra året? 

– Påverkas din granskning av yttre faktorer? T ex nya 
regleringar eller skandaler? 
– Känner du dig säkrare när du genomför en granskning idag än 
vad du gjorde som alldeles nyanställd? Varför? 

 
 

 


