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Sammanfattning 

Titel: Revisorsassistenters upplevelse av handlingsutrymme och comfort. 

Författare: My Broomé & David Trosell 

Handledare: Linus Axén & Pernilla Broberg 

 

Bakgrund: Det finns ett begränsat utbud av vetenskaplig forskning om 

revisorsassistenter, men av tillgänglig forskning framgår att revisorsassistenter 

genomför en stor del av revisionens granskning. Okunskap om hur revisorsassistenterna 

själva upplever sin arbetssituation - handlingsutrymme och comfort - motiverar vår 

studie. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att utforska relationen mellan revisorsassistenters 

upplevda handlingsutrymme och comfort.  

 

Metod: För att uppnå vårt syfte utfördes tio semistrukturerade intervjuer. Åtta av dessa 

intervjuer utfördes med revisorsassistenter och två stycken med före detta 

revisorsassistenter som lämnat yrket inom det senaste året. 

 

Slutsats: Vi kommer fram till att det framförallt är erfarenhet, personlighet och 

structure/kontroller som påverkar relationen mellan revisorsassistenters upplevda 

handlingsutrymme och comfort 

 

Nyckelord: revisorsassistent, handlingsutrymme, comfort, erfarenhet, personlighet 

  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

Title: Audit associates view on discretion and comfort. 

Authors: My Broomé & David Trosell 

Supervisors: Linus Axén & Pernilla Broberg 

 

Background: The research regarding audit associates is limited, but available research 

shows that audit associates perform a great deal of the audit. Our study is motivated by 

the lack of research concerning the audit associates own experience of their work 

situation, discretion and comfort. 

 

Purpose: To explore the relationship between audit associates perceived discretion and 

comfort. 

 

Method: We performed ten semistructured interviews. Eight of these with audit 

associates and two with former audit associates who left the occupation the latest year. 

 

Conclusion: We conclude that the main factors that affect the relationship between 

audit associates perceived discretion and comfort is experience, personality and 

structure/controls. 

 

Keywords: audit associate, discretion, comfort, experience, personality 

 

 

  



 

 



 

 

Förord 

 

Under vår sista termin på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet ägnade vi 

20 veckor åt att skriva vårt examensarbete. Våren 2015 har varit intensiv men också 

mycket intressant och lärorik.  

 

Vi vill rikta det varmaste tack till alla de som hjälpt och stöttat oss under vårt arbete. Vi 

vill rikta ett särskilt tack till våra handledare Linus Axén och Pernilla Broberg som har 

engagerat sig och gett oss ovärderlig feedback. Ett stort tack även till de 

revisorsassistenter som har ställt upp i våra intervjuer och våra opponenter som hjälpt 

oss utveckla vår studie. Slutligen vill vi tacka familj och vänner som har stöttat, 

uppmuntrat och visat på stort tålamod under hela arbetets gång. 

 

Utan er hade denne studie varit omöjlig att genomföra. Tack! 

 

 

Linköping 25 maj 2015 

My Broomé & David Trosell  
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Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet följt av en problematisering. Kapitlet avslutas 

med vår frågeställning och studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

En revisor har sedan länge gestaltats som en ensamjobbande siffernisse skriver Nilsson 

(2013, 26 november) och i flera filmer samt TV-program framställs en nidbild av 

revisorer som tråkiga och gråa (Chapman et al., 1969; Brooks, Meehan & Stroman, 

2005).  Men i Brobergs (2013) avhandling argumenteras det för att den traditionella 

bilden av en revisor är föråldrad. Stora delar av en revisors arbetsdag nu för tiden ägnas 

åt kommunikation; det kan exempelvis innebära en aktiv kundkontakt och diskussion 

med kollegor (Broberg, 2013). Rudolph och Welker (1998) uttrycker i sin studie hur 

viktigt det är med kommunikation inom revisionsteamet. De understryker att 

kommunikation krävs för att nå det slutliga revisionsutlåtandet. Arbetsprocessen runt en 

revision kan delas upp i fyra delar: planering, riskbedömning, substansgranskning och 

slutförande (Cushing & Loebbecke, 1986; Blokdijk et al., 2006). I revisorernas uppdrag 

inkluderas även handledning och utbildning av mindre erfarna medlemmar i 

uppdragsteamet enligt International Standard on Quality Control 1 (ISQC). 

Revisioner kan ofta vara svåra att utföra av en ensam revisor, förutom för de allra 

minsta uppdragen, då det finns alldeles för mycket information att samla in och 

analysera (Pentland, 1993). Därför utförs arbetet i hierarkiska team som sätts ihop av 

den påskrivande revisorn, som är ansvarig för ett visst uppdrag (Pentland, 1993; 

Broberg, 2013). Längst ner i denna hierarki har vi oftast revisorsassistenter som är de 

med mindre erfarenhet och som ofta inte jobbat mer än två år för byrån (Carrington & 

Catasús, 2007). Rollen som revisorsassistent är ofta strukturerad och välkontrollerad 

(Prawitt, 1995). Ibland är även externa experter en del av revisionsteamet och 

uppbyggnaden beror på uppdragets storlek samt komplexitet (Prawitt, 1995; Broberg, 

2013). 
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 Den största delen av det material som inhämtas under en revision samlas in av 

revisorsassistenter (Pentland, 1993; Broberg, 2013). Eftersom deras arbetstid inte kostar 

lika mycket som mer erfarna revisorer är det ett sätt för revisionsbyråerna att hålla nere 

kostnaderna (Bennett & Hatfield, 2013). En nackdel är att revisorsassistenter dock har 

både mindre kunskap och erfarenhet än mer seniora revisorer, vilket leder till ett 

dilemma då de till stor del genomför insamlingen av revisionsbevis (Pentland, 1993; 

Bennett & Hatfield, 2013). Enligt ISQC 1 ska revisorsassistenters arbete alltid 

kontrolleras av mer erfarna teammedlemmar. Det är dock inte rimligt att överordnade 

revisorer ska gå igenom hela revisorsassistentens arbete i detalj (Lee, 2002; Bennett & 

Hatfield, 2013). Därför kan misstag som sker under insamlingen av revisionsbevis 

ibland vara svårupptäckta, vilket kan minska revisionens kvalitet (Lambert & Agoglia, 

2011). För att effektivisera kontroller av revisorsassistenters arbete har många 

revisionsbyråer strukturerade arbetsrutiner (Bamber, Snowball och Tubbs, 1989). En 

positiv effekt av att revisorsassistenter får mycket ansvar från början är att de kommer 

anpassa sig till det analytiska tänkandet som krävs i branschen (Yen 2012). 

 

1.2 Problematisering 

Hambrick och Finkelstein (1987) undersöker handlingsutrymme och definierar det som 

en medvetenhet om flera olika handlingsmöjligheter som är acceptabla för externa 

intressenter. Det måste också genereras valmöjligheter för ett stort handlingsutrymme 

(Hambrick & Finkelstein, 1987). Ett mer strukturerat arbete leder till ett mindre 

handlingsutrymme, men många byråer väljer ändå det alternativet eftersom det är lättare 

att kontrollera arbetet och upptäcka misstag (Bamber et al., 1989; Prawitt, 1995). En 

annan anledning är att det ger legitimitet då det begränsar revisorernas egna 

bedömningar - vilka kan anses vara osäkra och subjektiva (Power, 2003). Utifrån 

ovanstående studier skapar vi vår egen definition av handlingsutrymme. Vår definition 

är anpassad till revisorsassistenter och är definierad som den frihet assistenter har i sina 

arbetsuppgifter. Det kan exempelvis gälla hur detaljerade arbetsinstruktionerna från mer 

seniora revisorer i teamet är och i vilken grad revisorsassistenter får använda sitt eget 
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omdöme. Till vår definition av handlingsutrymme anser vi att structure-judgment
1
 

debatten kompletterar på ett bra sätt. Exempelvis då structure-judgment till stor del 

berör arbetsuppgifternas utformning inom revisionsteamet (Prawitt, 1995) och därför 

påverkar den frihet teammedlemmarna har i arbetet. Structure innebär att arbetet är 

uppstyrt och välkontrollerat medan judgment ger utrymme för professionella 

bedömningar (Bamber et al., 1989; Prawitt, 1995; Power, 2003; Broberg, 2013). 

 Revision bygger på balansspelet att omvandla discomfort
2
 till comfort

3
 (Carrington & 

Catasús, 2007). Carrington och Catasús (2007) beskriver comfort som det tillstånd när 

revisionsteamet anser att de samlat in tillräckligt med revisionsbevis och eliminerat 

tillräckligt med orosmoln för att kunna skriva under revisionsberättelsen. Ytterligare ett 

synsätt, som Pentland (1993) belyser, fokuserar på tillit och att comfort behandlas som 

en vara och skickas uppåt i revisionsteamet allt eftersom den uppstår. Ett stort ansvar 

läggs då på revisorsassistenter eftersom deras känsla av comfort påverkar huruvida den 

ansvariga revisorn upplever tillräcklig comfort för att skriva under den slutliga 

revisionsberättelsen. Eventuella misstag som beror på revisorsassistenters bristande 

kunskap riskerar därför att förbises vid kontrollerna, eftersom assistenten trots 

felaktigheten upplever comfort, och att felen kvarstår även i de reviderade rapporterna 

(Pentland, 1993). 

 Revisorsassistenter kan ibland känna att de inte hinner få en känsla av comfort på den 

tiden som är avsatt till revisionsuppdraget (Lee, 2002; Kaplan, 2004). Det kan leda till 

att revisorsassistenten slarvar då den känner att dennes rykte står på spel om arbetet inte 

blir färdigt i tid. Det kan också innebära att revisorsassistenten behöver jobba utanför 

arbetstid, utan lön, för att slutföra uppdraget (Lee, 2002; Kaplan, 2004; Pierce & 

Sweeney, 2004). I fallet utan lön kan det ge en ökad press och ett försämrat 

självförtroende då revisorsassistenten blir besviken över att inte klara av arbetet på 

utsatt tid (Pierce & Sweeney, 2005). Ett annat problem som kan uppstå till följd av detta 

är de orimliga förväntningar som skapas på revisorsassistenter, vilket leder till 

återkommande tidsbrist också för kommande assistenter (Kaplan, 2004). 

                                                
1 Vi väljer att använda de engelska orden för structure och judgment då vi anser att de är väletablerade 

begrepp inom fältet. 
2
 Vi väljer att använda det engelska ordet discomfort då vi anser att det saknas svensk motsvarighet. Detta 

kommer användas genom hela arbetet. 
3 Vi väljer att använda det engelska ordet comfort då vi anser att det saknas svensk motsvarighet. Detta 

kommer användas genom hela arbetet. 
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 Många författare är överens om vikten av comfort (Pentland, 1993; Carrington & 

Catasús, 2007; Broberg, 2013). De belyser till exempel att intressenters misstro för 

finansiella rapporter kan åtgärdas med hjälp av revisorers upplevelse av comfort, 

snarare än den faktiskt utförda kontrollen. Trots att flera, exempelvis Pentland (1993), 

Carrington och Catasús (2007) samt Broberg (2013), kommit fram till att comfort är 

viktigt vet vi mycket lite om revisorsassistenters comfort. Vi upplever att det saknas 

forskning och diskussion kring hur revisorsassistenter upplever comfort; vad som 

skapar den och vad som påverkar den.  

Det finns både vetenskapliga studier samt uppsatser som utforskar revisorsassistenter, 

handlingsutrymme och comfort, men ingen som kombinerar dessa i en och samma 

undersökning. Persson och Mokvist (2013) har i sin kandidatuppsats till exempel 

fördjupat sig i revisorers handlingsutrymme, men till skillnad från oss har de valt att 

fokusera på auktoriserade revisorer. I en magisteruppsats har två studenter valt att 

intervjua revisorsassistenter och kommer i resultatet fram till att överordnade 

medarbetare har stor inverkan på revisorsassistenters upplevda comfort (Andersson & 

Forsberg, 2014). 

Eftersom vi bland revisorsassistenter hittar dem som senare kommer att bli 

auktoriserade revisorer är det också av intresse att kartlägga hur revisorsassistenter 

upplever sitt handlingsutrymme och comfort. Det kan bidra till en bakgrundsförståelse 

för de studier som fokuserar på auktoriserade revisorers arbete och upplevelser.  

Kombinationen av handlingsutrymme och comfort särskiljer vår forskning från tidigare 

skrivna uppsatser, exempelvis Andersson och Forsbergs (2014) samt Persson och 

Mokvists (2013). 

 

1.3 Frågeställning 

Ovanstående bakgrund och problematisering leder oss fram till följande frågeställning 

och mynnar ut i studiens syfte. 

Hur ser revisorsassistenter på relationen mellan handlingsutrymme och comfort? 
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1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att utforska relationen mellan revisorsassistenters upplevda 

handlingsutrymme och comfort.    

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel går vi igenom de perspektiv och den vetenskapliga ansats som arbetet 

bygger på. Vi presenterar också våra teorival. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I tredje kapitlet presenterar vi de vetenskapliga teorierna som arbetet bygger på. Kapitlet 

börjar med en genomgång av teori gällande hierarki och revisorsassistentens roll före 

handlingsutrymme och comfort-teori presenteras. Kapitlet avslutas sedan med den 

modell som vi har utvecklat. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I fjärde kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångsätt vid empiriinsamling. Vi presenterar 

och motiverar utformningen av vår intervjuguide samt val av respondenter. Kapitlet 

avslutas med en etisk diskussion. 

Kapitel 5: Empiri 

I detta kapitel introducerar vi resultatet av våra intervjuer. Vi konstaterar att många 

faktorer spelar in och individernas åsikter skiljs åt. 

Kapitel 6: Analys 

I sjätte kapitlet analyserar vi vår empiri och jämför med vår teoretiska referensram. Vi 

finner att erfarenhet, personlighet och structure/kontroller är tre faktorer som påverkar 

relationen mellan handlingsutrymme och comfort. Vi presenterar också vår slutliga 

modell. 



6 

 

Kapitel 7: Slutsatser och diskussion 

I det sista kapitlet sammanfattar och diskuterar vi resultaten från vår studie samt 

presenterar förslag till framtida forskning. 
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Metod 

I metodkapitlet återges de perspektiv och den vetenskapliga ansats som vi utgått ifrån 

genom arbetet, även våra val gällande teori presenteras här. 

 

1.6 Vetenskaplig metod 

Syftet med vår uppsats är att utforska relationen mellan revisorsassistenters upplevda 

handlingsutrymme och comfort. Ett sådant syfte kräver ingående förståelse för 

revisorsassistenters vardag, där vi på djupet vill utforska varje individs 

handlingsutrymme och känsla av comfort. Vi letar inte efter att kunna kvantifiera 

generella samband utan vill istället fånga innebörden och meningen med 

revisorsassistenters upplevelse (Alvehus, 2013). Vi kan dock inte förbise eventuellt 

återkommande uttryck och fenomen som framkommer vid våra planerade intervjuer 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Men då kommer vårt fokus inte ligga i exempelvis hur 

många gånger ett uttryck upprepas (Alvehus, 2013). Vi kan inte heller blunda för 

frånvaron av fenomen som vi uppfattat som relevanta.  

 

I vår studie utgår vi ifrån befintlig teori för att förstå relevanta begrepp. Det finns 

mycket skrivet om revisorsassistenters situation och socialisering i början av deras 

karriär (Grey, 1998; Anderson-Gough, Grey och Robson, 2002; Lee, 2002). Vikten av 

comfort har också studerats på andra nivåer inom revisionsteamet och därför finner vi 

det lämpligt att utgå från detta och använda oss av en deduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). En annan vanlig ansats är den induktiva ansatsen som tvärt om 

innebär att studien utgår från empirin med avsikt att skapa ny teori utifrån resultatet. För 

oss skulle det betyda att studiens resonemang grundas i utfallet av våra intervjuer. Vi 

anser dock att ytterligare en sådan teori inte skulle bidra till det redan existerande fältet. 

På grund av detta finner vi det mer passande med den deduktiva ansatsen. 

 

Risken med att utgå ifrån en deduktiv ansats är en möjlig snedvridning som kan tänkas 

uppstå. Det eftersom en deduktiv ansats kräver teori och den teori vi utgår ifrån har vi 

själva sållat fram och valt att använda (Johansson, 2011). Konsekvensen av detta är att 
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vi riskerar att forma empiriinsamlingen efter den teori vi har tillgänglig - och själva 

ansett vara bra eller nödvändig då vi identifierat dessa studier i vår urvalsprocess 

(Jacobsen, 2002). Genom att vara medvetna om problemet hoppas vi kunna förebygga 

allt för stora påföljder på grund av detta. Antagligen är det svårt att säga att vår uppsats 

rakt igenom för sitt resonemang enligt en deduktiv ansats, men den är bäst lämpad totalt 

sett (Alvehus, 2013). 

 

1.7 Val av teori 

Vår teori kommer främst från tre olika områden; revisorsassistenters roll, comfort och 

handlingsutrymme.  

 

För att kunna fördjupa oss i och förstå revisorsassistenters roll behöver vi ha en 

grundläggande uppfattning om den hierarkiska arbetsstruktur som antas råda inom 

revisionsteamet (Pentland, 1993; Rudolph & Welker, 1998; Broberg 2013). Den 

klassiska bilden av hierarkier är en pyramidformad organisation där arbetet delas upp på 

över- och underordnade (Abrahamsson, 2007). Denna struktur kan appliceras på ett 

klassiskt revisionsteam (Carrington & Catasús, 2007). Vi behöver också få förståelse för 

vad revisorsassistenters roll i revisionsteamet innebär och vilka arbetsuppgifter som 

vanligtvis tilldelas dem. Forskningen är överens om att revisorsassistenter är ansvariga 

för insamling av revisionsbevis men oense om vilken påverkan detta har på revisionens 

kvalitet (Kaplan, 2004; Pierce & Sweeney, 2004; Yen, 2012; Bennett och Hatfield, 

2013). Det är en viktig del i vår undersökning då vi behöver veta hur arbetet fungerar 

för att kunna utforma vår studie och besvara vår frågeställning. 

 

Vi anser att studier om handlingsutrymme, exempelvis Hambrick och Finkelstein 

(1987) och Hutzchenreuter och Kleindienst (2013), kan kompletteras av den 

närliggande diskussionen kring structure-judgment. Förståelse för dessa begrepp är 

nödvändigt för att vi ska kunna ta till oss aktuell debatt och utforma ett relevant 

underlag för vår empiriska insamling. Idag finns det relevant forskning tillgänglig om 

structure-judgment med fokus på revisorer (Bamber et al., 1989; Prawitt, 1995; 

Broberg, 2013).  
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Comfort definieras på skilda sätt av olika forskare (Pentland, 1993; Carrington & 

Catasús, 2007). Hur comfort sprids eller hur enskilda individer upplever comfort 

varierar också mellan publicerade studier (Pentland, 1993; Carrington & Catasús 2007; 

Broberg, 2013). Det är betydelsefullt att närmare studera flera synsätt av comfort vilka 

förhoppningsvis kan komplettera varandra och bidra till att förklara hur relationen 

mellan handlingsutrymmet och comfort ser ut.  

 

Som vi tidigare har diskuterat berör de flesta publicerade studier som handlar om 

revisorsassistenter främst professionens socialiseringsprocess (Anderson-Gough et al., 

2002; Lee, 2002). Majoriteten av tillgänglig forskning som studerar handlingsutrymme 

och comfort gör det utifrån revisorers perspektiv, inte revisorsassistenter (Bamber et al., 

1998; Carrington & Catasús, 2007). Ett annat exempel är Hambrick och Finkelstein 

(1987) som diskuterar handlingsutrymme ur VD:s synvinkel. Det råder brist på 

forskning som studerar revisorsassistenter i allmänhet och revisorsassistenters 

upplevelse av handlingsutrymme samt comfort i synnerhet. På grund av detta har vi 

baserat vårt teorikapitel på teori om revisorer och företagsledningar. En väsentlig 

skillnad mellan revisorer och revisorsassistenter är deras erfarenhet, vilket kan tänkas 

påverka både handlingsutrymme och comfort. I analysen kan det därför bli intressant att 

se om teorier baserade på revisorer och företagsledningar också är applicerbara på 

revisorsassistenterna i vår studie.  

 

1.8 Sammanfattning 

För att besvara studiens frågeställning utgår vi ifrån befintlig teori om 

revisorsassistenters roll, handlingsutrymme och comfort. Därför finner vi det lämpligt 

att använda oss av en deduktiv ansats, trots risken för snedvridning på grund av att vi 

själva valt tillämplig teori. Under hela studien fokuserar vi på individernas personliga 

uppfattningar och vill inte försöka generalisera deras upplevelser för hela yrkeskåren. På 

grund av bristen av tidigare forskning som behandlar revisorsassistenters 

handlingsutrymme och comfort utgår vi från teori som behandlar detta utifrån revisorers 

samt företagsledningars perspektiv.  
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att presentera de vetenskapliga teorier som 

studien bygger på. Kapitlet börjar med att förklara hur tidigare forskning beskriver 

hierarkier och revisorsassistenters roll för att sedan avslutas med en genomgång av 

handlingsutrymme och comfort-teori. 

 

1.9 Hierarkier 

Organisationer är internt strukturerade grupper ofta uppdelade i över- respektive 

underordnade (Hogg & Terry, 2000). Generellt sett sker arbetet inom 

revisionsbranschen i organiserade team (Pentland, 1993). Brennan och Kelly (2007) 

menar på att revisionsbyråerna har formella hierarkier, vilket tydligt illustreras i 

exempelvis dessa revisionsteam. En hierarki är ofta uppbyggd enligt en pyramidform 

(Svanström, 2008) och inom revisionsteamen syns det tydligt då det ofta finns flera 

revisorsassistenter i botten men endast en påskrivande revisor i toppen. En sådan 

hierarkisk struktur präglas av den ”up-or-out” mentalitet som råder i branschen (Nouri 

& Parker, 2013). Revisorsassistenter förväntas sträva uppåt i hierarkin eller annars sluta 

och söka sig någon annanstans (Kornberger, Justesen & Mouritsen, 2011). 

 

En rådande hierarkisk struktur kan visa sig i det studerade kontorets design (Kornberger 

et al., 2011). I Kornbergers et al. (2011) studie sitter revisorsassistenter i ett stort och 

opersonligt kontorslandskap. Samtidigt har byråns partners personliga kontor centrerade 

i mitten av de övriga medarbetarnas arbetsplatser där de genom glasväggar kan se ut 

över landskapet. Hogg och Terry (2000) anser att hierarkier präglas av makt, status samt 

prestige och i Kornbergers et al. (2011) studie befästs de överordnades makt även i den 

fysiska arbetsmiljön. Det går i linje med Power (1997) som belyser hur revisionsbyråns 

ledning kontrollerar revisionen från hierarkins översta skikt.     

 

Kosmala och Herrbach (2006) tar upp problemet med att underordnade medarbetare kan 

känna hopplöshet till hierarkin och anser att en sådan strukturerad organisation ökar 

rädslan för att ifrågasätta eller utmana chefen. Scovill (1938) har dock en mer positiv 
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inställning och exemplifierar att problemet för revisorsassistenter att uppfylla de seniora 

medarbetarnas förväntningar kan undvikas när de får möjlighet att se samt ta efter de 

högre uppsatta revisorerna, något som underlättas i en hierarki. 

 

1.10 Revisorsassistenters roll 

Det traditionella teamet, för stora uppdrag, består av påskrivande revisor, manager, 

seniora revisorer och revisorsassistenter. Påskrivande revisorer är ofta delägare i 

revisionsbyrån och hanterar kundrelationer för att få nöjda kunder som är villiga att 

samarbeta (McCracken, Salterio & Gibbins, 2008). Under den påskrivande revisorn 

återfinns en manager som planerar samt har det övergripande ansvaret för revisionen 

(Carrington & Catasús, 2007). Där under finns de som utför själva granskningen på 

fältet och det är seniora revisorer samt revisorsassistenter (Rudolph & Welker, 1998). 

Revisorsassistenter anställs ofta direkt efter studierna och är därför de minst erfarna på 

revisionsbyråer. Enligt Carrington & Catasús (2007) brukar rollen innehas i ungefär två 

år från anställning. Ibland är även externa experter en del av revisionsteamet och 

uppbyggnaden beror på uppdragets storlek samt komplexitet (Broberg, 2013). 

  

Bennett och Hatfield (2013) menar att revisorsassistenter kan hamna i en jobbig sits när 

de är ute på uppdrag för att samla in revisionsbevis. Eftersom företagsledningar oftast är 

mer erfarna och därför har mer pondus riskerar revisorsassistenter att känna sig osäkra 

när de ska be om information. I studien visar Bennett och Hatfield att revisorsassistenter 

ser sitt arbete som inträngande på företagsledningens arbete och att det kan ta emot att 

kräva ytterligare revisionsbevis. En viktig faktor visade sig vara erfarenhet i sig och inte 

uppträdandet från ledningen. Om revisorsassistenten ansåg att företagsledningen var 

mer erfaren än de själva var de mindre benägna att återkomma för ytterligare bevis. 

Däremot var det ingen skillnad på om ledningen uppträdde som om de var missnöjda 

med störningsmomentet eller inte (Bennett & Hatfield, 2013). 

  

Eftersom revisorsassistenter är nya i branschen krävs det noggranna kontroller av deras 

arbete för att inte misstag och oegentligheter ska ta sig hela vägen till de reviderade 

finansiella rapporterna (Pentland, 1993). Det kan däremot vara svårt att upptäcka sådana 

misstag då det inte går att gå igenom hela revisorsassistentens granskning, det skulle 



13 

 

vara ett slöseri med resurser (Lee, 2002; Bennett & Hatfield, 2013). Robertsons (2007) 

studie visar däremot att revisorsassistenter inte är en sådan risk som tidigare forskning 

visat. Studien visar att assistenter ofta rapporterar till överordnade så fort de känner 

osäkerhet. Det finns två motiv till denna rapportering; antingen anser revisorsassistenter 

att handling krävs för att bibehålla revisionens kvalitet eller för att undvika ansvaret för 

potentiella fel (Robertson, 2007). 

  

Kaplan (2004) menar att det är ett alldeles för stort kostnadsfokus i revisionsbranschen. 

Det kan göra det svårt för revisorsassistenter som känner att de behöver lite extra tid för 

att känna comfort men inte vill rapportera in fler timmar än vad som är planerat till en 

viss revision. Många tror att om de rapporterar in för många timmar kommer deras 

överordnade anse att de inte klarar av arbetet och därför vända sig till någon annan med 

nästa uppdrag (Lee, 2002; Kaplan, 2004). För att inte äventyra sin karriär kommer då 

revisorsassistenter antingen jobba utanför arbetstiden och då utan lön eller stressa sig 

igenom arbetet och på så sätt riskera revisionens kvalitet (Lee, 2002; Kaplan, 2004). 

Eftersom de överordnade inte får någon information om att tiden för varje revision är 

knapp kommer det inte heller åtgärdas och därför kommer framtida revisorsassistenter 

att utsättas för samma press (Kaplan, 2004). 

 

1.11 Handlingsutrymme 

Hambrick och Finkelstein (1987) lade grunden för forskning om handlingsutrymme. I 

studien från 1987 definierade de handlingsutrymme som en medvetenhet om flera olika 

handlingsmöjligheter som är acceptabla för externa intressenter (Hambrick och 

Finkelstein, 1987, s. 378). Deras definition är tvådelad, först ska det finnas en 

medvetenhet om de valmöjligheter av handlingar som är möjliga. Om det finns många 

valmöjligheter men saknas medvetenhet om dessa kan ett stort handlingsutrymme inte 

anses förekomma (Hambrick & Finkelstein, 1987). Andra delen innebär att beslut måste 

ha externa intressenters acceptans. Exempelvis kan en företagsledning inte anses ha 

stort handlingsutrymme om de gör val som fördöms av aktieägare eller långivare. 

Hambrick och Finkelstein menar också att det inte räcker med att bara göra val för att ha 

stort handlingsutrymme utan att det måste genereras valmöjligheter. 
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 Enligt Hambrick och Finkelstein (1987) finns det framförallt tre faktorer som påverkar 

handlingsutrymme. Den (i) miljö som ett företag verkar i har inflytande på 

handlingsutrymmet. Om det inte finns något utrymme för förändring på marknaden kan 

handlingsutrymmet begränsas då det kan vara svårt att genomföra några större reformer 

i verksamheten. Ett exempel kan vara en stabil marknad eller hård konkurrens. Till viss 

grad kan också (ii) organisationen påverka hur mycket handlingsutrymme som innehas 

(Hambrick & Finkelstein, 1987). Det kan innebära institutionell tröghet där stark kultur 

eller storlek på företaget skapar en svårföränderlig omgivning. Det kan också röra sig 

om hur starka resurser ett företag har. Hutzchenreuter och Kleindienst (2013) håller med 

om att miljö och organisation påverkar handlingsutrymmet men menar att de har en 

mindre roll och har därför slagit ihop dessa. De kallar den sin situationella faktor. Den 

sista av Hambrick och Finkelsteins (1987) faktorer är (iii) individens egen påverkan på 

sitt handlingsutrymme. En stark övertygelse om vad som behöver utföras eller en stark 

förmåga att utveckla möjliga handlingsalternativ är möjligheter att påverka sitt 

handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Även Hutzchenreuter och 

Kleindienst (2013) diskuterar individers egen påverkan på deras handlingsutrymme. Det 

finns ett antal egenskaper som genererar större handlingsutrymme exempelvis att vara 

uttåtriktad, öppen för nyheter och känslomässigt stabil (Hutzchenreuter & Kleindienst, 

2013). 

  

Finkelstein och Peteraf (2007) kompletterar Hambrick och Finkelsteins (1987) tre 

faktorer med en fjärde; arbetsuppgifter. Denna faktor består av tre delar, 

arbetsuppgiftens komplexitet, osäkerhet och transparens. Arbetsuppgifter med låg grad 

av komplexitet brukar vara enkla och sakna större valmöjligheter. De mer komplexa 

arbetsuppgifterna däremot är väldigt svåra att standardisera och övervaka vilket ger stort 

utrymme att utnyttja sin expertis och skapar ett stort handlingsutrymme. Osäkerhet i 

arbetsuppgifterna ger även det en svårighet att styra och övervaka dessa arbetsuppgifter. 

Denna osäkerhet leder till ett ökat handlingsutrymme. Ett uppdrags transparens påverkar 

även det handlingsutrymmet. Om ett uppdrag är transparent är det tydligt för externa 

intressenter hur arbetet har utförts vilket begränsar valmöjligheterna. Till exempel kan 

ett tillvägagångssätt som hade använts på ett mindre transparent uppdrag väljas bort då 

det kan uppfattas som riskabelt ur intressenternas synvinkel. 
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1.11.1 Structure-judgment 

Bamber et al. (1989) menar att revisionsbyråer med stort fokus på structure ofta är 

bättre på att kontrollera kvaliteten på en revision. När arbetet är mer strukturerat är det 

lättare att följa arbetsgången och därför kontrollera arbetet som någon annan i teamet 

utfört (Cushing och Loebbecke, 1986) Det blir också lättare för revisorsassistenter att 

anpassa sig till arbetet och det krävs en kortare upplärningsprocess vilket sparar både tid 

och pengar för byråerna (Bamber et al., 1989; Prawitt, 1995). De tydligare 

arbetsstrukturerna ger en mer kostnadseffektiv revision och underlättar även 

kommunikationen mellan teammedlemmarna (Bamber et al., 1989). 

  

Enligt Bamber et al.(1989) krävs en typisk miljö som det reviderade bolaget ska befinna 

sig i för att få ut fördelarna med hög structure. Byråer med hög structure vill 

standardisera sina arbetsprocesser för att göra revisionerna mer lika varandra men 

problemet är att företagen som revideras är väldigt olika. Det kan därför behövas en mer 

flexibel process för detta . Exempelvis kan revisioner av  mindre kunder, både till 

storlek och komplexitet, leda till en onödigt stor revision där det utförs mycket onödigt 

arbete (Bamber et al., 1989). Bamber et al. menar att hög structure leder till ett 

kontrollskifte i teamets hierarki där det försvinner mycket kontroll och ansvar från 

revisorsassistenter. Samtidigt som mer seniora revisorer får allt högre krav på sig. 

  

Enligt Power (2003) går trenden mot en allt mer structure-inriktad revision. Eftersom 

revisionsbyråerna känner sig utsatta och deras legitimitet ständigt ifrågasätts kan det 

vara lättare att strukturera arbetet för att tydligt visa hur arbetet gått till och på så sätt 

kunna försvara sig mot anklagelser om bristande rutiner. Det betyder att valet att 

strukturera upp arbetet oftare är ett försök att få legitimitet än att höja revisionens 

kvalitet (Power, 2003). Stuart och Prawitt (2012) är inne på samma spår. Deras studie 

visar att mycket structure ofta minskar revisionens kvalitet för komplexa uppdrag, men 

ger effektivitet och transparens i arbetet som kan eftertraktas av revisionsbyråerna. 

Däremot menar Broberg (2013) att det finns judgment inbyggt i dessa strukturerade 

arbetsprocesser och att det trots mycket structure kan finnas utrymme för judgment 

också. 

  

Prawitt (1995) menar att det inte går att dela upp revisionsbyråerna i strukturerade och 

ostrukturerade utan att det också varierar mycket från uppdrag till uppdrag. Därför bör 
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inte structure-judgment undersökas endast på byrånivå. Vid ett uppdrag som har hög 

grad av structure krävs det inte lika mycket erfarenhet hos de som utför arbetet på fältet 

eller de som sköter kontrollerna av arbetet. Det kan underlätta vid allokeringen av 

personer till olika uppdrag. De mer erfarna kan då arbeta med uppdrag som kräver mer 

judgment-fokus i arbetsuppgifterna (Prawitt, 1995). En följd av detta är att de som får 

arbeta på de mindre uppdragen inte får den kunskap som sedan krävs på de judgment-

orienterade revisionerna (Stuart & Prawitt, 2012). Det som framförallt påverkar ett 

uppdrags grad av structure är komplexiteten (Prawitt, 1995). Ett komplext uppdrag 

kräver oftast mer judgment då det behövs mer analytiskt tänkande för att planera och 

utföra revisionen och undvika att felaktigheter förbises. Enligt Prawitt (1995) använder 

sig strukturerade uppdrag oftare av specialister som kallas in vid eventuella oklarheter 

(Prawitt, 1995). 

  

1.11.2 Erfarenhet 

Erfarenhet är en viktig del i alla yrken och så även i revisionsyrket (Libby & Frederick, 

1990). Libby och Frederick (1990) visar att erfarenhet ger en stor fördel i 

revisionsarbetet. De menar att kunskapen från tidigare uppdrag underlättar planeringen 

och utförandet av revisionen. Större erfarenhet ger mer kunskap om hur olika situationer 

kan lösas och gör det lättare att fokusera revisionen på problemområden (Libby & 

Frederick, 1990). Cahan och Sun (2015) visar även de att erfarenhet är en av de mer 

bidragande orsakerna till en bättre genomförd revision. Däremot visar Yens (2012) 

studie att revisorsassistenters analytiska tänkande och kompetens utvecklas snabbt efter 

anställning. Det innebär att brist på erfarenhet inte behöver vara en lika stor risk för 

revisionens kvalitet som det visats i tidigare forskning (Yen, 2012). 

 

1.12 Comfort 

För att intressenter ska finna de finansiella rapporterna trovärdiga används revision för 

att skapa comfort (Carrington & Catasús, 2007). Ogranskade räkenskaper skapar 

osäkerhet som resulterar i discomfort för intressenterna (Pentland, 1993). Revision är en 

viktig del i att skapa förtroende för finansiella marknader i samhället (Pentland, 1993). 
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För att revisorerna ska kunna förmedla ett sådant förtroende, en känsla av comfort, till 

intressenterna måste de själva först uppleva comfort (Carrington & Catasús, 2007). 

 

1.12.1 Olika definitioner av comfort 

Pentland (1993) jämför comfort med en fysisk vara som kan skickas vidare från en 

individ eller grupp till en annan och menar på att det sker på tre nivåer – inom 

revisionsteamet, inom revisionsbyrån samt till allmänheten. Det är viktigt att känna 

comfort under hela revisionsprocessen och inte bara se det som en slutprodukt när varan 

nått sitt mål. Carrington och Catasús (2007) presenterar en annan definition av 

begreppet. De anser att comfort innebär att övervinna så mycket oro, discomfort, som 

möjligt. Broberg (2013) instämmer till viss del i detta men menar på att comfort betyder 

mer än att bara ta bort eller reducera discomfort. Istället noterar Broberg (2013) att 

befrielse från discomfort verkar betyda att göra det som krävs samtidigt som hög 

comfort däremot innebär att göra mer än vad som krävs. I kontrast till Carrington och 

Catasús (2007) tillägger Broberg (2013) att upplevelsen av comfort är mycket personlig. 

Pentland (1993) är också inne på samma spår då han beskriver comfort som magkänslan 

hos revisorn. 

 

Kolcaba och Kolcaba (1991) talar om comfort ur ett medicinskt perspektiv, på både 

fysisk och mental nivå, men på flera sätt går deras resonemang att jämföra med 

revisorers comfort. De definierar comfort som acceptabel vårdnivå men, liksom 

Carrington och Catasús (2007), delar de också upp begreppet på flera nivåer och ger på 

så vis comfort en bredare betydelse. Den första nivån stämmer överens mellan studierna 

och båda diskuterar comfort som lättnaden av discomfort – orsaken till eller de 

handlingar som utförs för att nå comfort. Kolcaba och Kolcaba (1991) ser andra nivån 

av comfort som ett tillstånd och anser att om discomfort inte helt kan undvikas kan den 

ofta neutraliseras. Även Carrington och Catasús (2007) anser att comfort kan ses som 

ett tillstånd och exemplifierar det som då alla inblandade i teamet känner att 

granskningen är tillräcklig. Deras tredje nivå tar upp det förnyade tillståndet av comfort, 

där det poängteras att det som krävs för att uppnå comfort kan förändras över tid 

(Carrington & Catasús, 2007). Det som var tillräckligt för att känna comfort vid förra 

revisionen kanske inte räcker i år. Det kan exempelvis bero på förändrade 

förutsättningar i omvärlden eller omställningar inom det reviderade företaget. I 
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Brobergs (2013) undersökning framgår det att revisorer menar på att comfort skapas när 

saker är som förväntat. Det kan till exempel röra sig om att siffrorna påminner om 

föregående års siffror. Allt för lika värden kan däremot skapa misstänksamhet och 

discomfort (Broberg, 2013). Hur långt tillbaka i tiden revisionsteamets engagemang i 

uppdraget sträcker sig kan därför påverka känslan av comfort (Carrington & Catasús, 

2007). 

 

1.12.2 Spridning av comfort 

Att omvandla discomfort till comfort är en central del av varje dags arbete för 

revisionsteamet (Broberg, 2013) och arbetet bygger mycket på att identifiera vad som är 

viktigt samt hur mycket som ska göras. Broberg (2013) kommer i sin studie fram till att 

comfort, från revisorernas perspektiv, är nära kopplat till hög revisionskvalitet och 

tydlig struktur verkar vara väsentligt för att nå detta. På alla nivåer i revisionsteamet 

pratas det om comfort och Pentland (1993) menar att revisionen inte är klar innan alla 

medarbetare i uppdraget känner comfort. Det betyder att även fast det slutligen är den 

auktoriserade revisorn som undertecknar revisionsberättelsen måste också alla 

revisorsassistenter uppleva comfort (Pentland, 1993). Broberg (2013) menar att tillit till 

medarbetarna och skepticism till systemet är en viktig del i arbetet att skapa comfort. 

Till exempel kan den påskrivande revisorn fråga teamets revisorsassistenter om de 

känner att de har tillräckligt med underlag för att känna comfort och utifrån svaren 

grunda sin egen comfort. För att skapa tillit inom teamet sker också löpande kontroller 

där överordnade medarbetare granskar underordnades arbete (Pentland, 1993). 

 

För att teamet ska känna comfort är de beroende av en välfungerande gruppdynamik, 

vilket påverkas av de individer som ingår i revisionsteamet (Broberg, 2013). För att 

samarbetet ska fungera är personlighet viktigt och vem som är ansvarig för vad bidrar 

till upplevelsen av comfort. Broberg (2013) finner i sin studie att det också är väsentligt 

att alla teammedlemmar visar förståelse för uppdraget. En påskrivande revisor uttrycker 

i Brobergs (2013) studie att det är bra när revisorsassistenter ställer många frågor under 

arbetets gång. Revisorsassistenter kan på så sätt visa att de har förståelse, vilket bidrar 

till den ansvarige revisorns comfort (Pentland, 1993). 
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1.12.3 Hot mot comfort 

Risk och osäkerhet är två av de kanske vanligaste orsakerna till discomfort. Men att 

känna discomfort kan bero på många saker och upplevs tidvis under hela 

revisionsprocessen (Broberg, 2013). Pentland (1993) samt Carrington och Catasús 

(2007) menar på att ej reviderade poster innebär discomfort och att det är själva ritualen 

att omvandla dem till rena siffror som skapar comfort. Broberg (2013) diskuterar att det 

behövs en balans, att granska för mycket skapar ny discomfort och blir ineffektivt. Det 

viktigaste är att hela teamet är överens och har förståelse, eftersom bristande förståelse 

också leder till discomfort. Ytterligare faktorer som äventyrar känslan av comfort är 

ekonomiska och tidsmässiga begränsningar, återigen är det ett balansspel för att nå 

lagom nivå (Lee, 2002). Ibland talar forskare om business comfort vilket innebär att 

upplevd comfort beror på interna förutsättningar. Vid mycket begränsad tidsbudget kan 

de annars höga kraven minska och betydligt mindre mängd granskning leder ändå till en 

känsla av comfort (Broberg, 2013). 

 

1.12.4 Slutlig comfort 

Slutlig comfort nås när revisionsberättelsen är undertecknad och först då anses 

revisionen vara avslutad för alla inblandade (Pentland, 1993). Att skriva under 

revisionen är för många något heligt och signalerar slutförande, renhet samt comfort. 

Men när slutlig comfort är nådd och revisionen är klar beror helt på omständigheterna, 

till exempel varierar granskningsbehovet för att känna comfort beroende på vilken typ 

av kund som revideras (Broberg, 2013). Flera studier är överens om att ritualer, 

kontroller och processer är de stora dragen på vägen till comfort (Pentland, 1993; 

Carrington & Catasús, 2007; Broberg, 2013). 

 

1.13 Utveckling av modell 

Efter att ha studerat tillgänglig forskning inom fältet har vi sammanfattat de begrepp 

som teorin i huvudsak anser påverka handlingsutrymmets storlek och upplevelsen av 

comfort i Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Modell över sammanfattade nyckelbegrepp samt relationen mellan 

handlingsutrymme och comfort  

 

Efter att ha studerat teorin ser vi vad forskningen sedan tidigare kommit fram till 

gällande handlingsutrymme samt comfort och utifrån det har vi utformat vår modell. De 

olika faktorer som påverkar handlingsutrymmet (orden i den vänstra boxen) kan 

appliceras på hur stort handlingsutrymme revisorsassistenter har. Variabler som 

påverkar comfort (orden i den högra boxen) kan härledas till hur hög grad av comfort 

revisorsassistenter upplever. Med modellen vill vi se hur faktorerna från tidigare 

forskning påverkar storleken på handlingsutrymmet och upplevelsen av comfort. 

Utifrån det kan vi senare försöka förstå hur revisorsassistenter ser på relationen mellan 

handlingsutrymme och comfort. Boxen under den vänstra rubriken i Figur 3.1 visar 

graden av handlingsutrymme, desto högre upp i figuren som en variabel placerar sig 

desto mer handlingsutrymme bidrar den till. Samma princip gäller den högra delen av 

modellen och boxen för upplevd comfort. Syftet med modellen och studien är att 

utforska utrymmet mellan de två staplarna - hur relationen mellan handlingsutrymme 

och comfort ser ut. 
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1.14 Sammanfattning 

Revisionsteam är ofta utformade enligt en hierarkisk struktur (Brennan & Kelly, 2007) 

och att göra karriär innebär att klättra i teamets hierarki (Kornberger et al., 2011). 

Längst ner i hierarkin finns de med minst erfarenhet - revisorsassistenter (Carrington & 

Catasús, 2007). På grund av deras bristande erfarenhet utförs det noggranna kontroller 

av revisorsassistenters arbete (Pentland, 1993). Kosmala och Herrbach (2006) anser att 

en negativ konsekvens av teamets utformning är att revisorsassistenter inte vågar 

ifrågasätta överordnade medarbetare.    

 

Grunden för forskning om handlingsutrymme skapades av Hambrick och Finkelstein 

(1987). De definierar begreppet som en medvetenhet om flera olika 

handlingsmöjligheter, acceptabla för externa intressenter. För att ha ett stort 

handlingsutrymme är det viktigt att det genereras nya valmöjligheter (Hambrick & 

Finkelstein, 1987). Miljö, organisation, individens egen påverkan och arbetsuppgifter är 

fyra faktorer som har betydelse för handlingsutrymmets storlek (Hambrick & 

Finkelstein, 1987; Finkelstein & Peteraf, 2007; Hutzchenreuter och Kleindienst, 2013). 

 

Ett strukturerat arbete är kostnadseffektivt, underlättar kommunikation (Bamber et al., 

1989) och gör det lättare att följa arbetsgången (Cushing & Loebbecke, 1986). Structure 

skapar också legitimitet (Power, 2003) men riskerar att minska kvaliteten på komplexa 

uppdrag som kräver mer judgment (Prawitt, 1995; Stuart & Prawitt, 2012). Erfarenhet 

ger flera fördelar i revisionsarbetet enligt Libby och Frederick (1990). En hög grad av 

structure innebär dock att erfarenheten inte blir lika betydande (Prawitt, 1995). 

 

Hela revisionsteamet måste känna comfort för att kunna skapa det förtroende en 

revision signalerar till det reviderade företagets intressenter (Pentland, 1993; Carrington 

& Catasús, 2007). Det finns flera olika definitioner av begreppet comfort. Pentland 

(1993) jämför exempelvis comfort med en fysisk vara medan Kolcaba och Kolcaba 

(1991) samt Carrington och Catasús (2007) förklarar comfort som lättnaden av 

discomfort. Tillit inom teamet är också viktigt för upplevelsen av comfort (Broberg, 

2013). 
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Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som vi har använt under empiriinsamlingen. 

Bland annat tillvägagångssätt, intervjuguide och val av respondenter motiveras. 

Kapitlet avslutas med en etisk diskussion. 

 

1.15 Val av tillvägagångssätt 

För att undersöka hur revisorsassistenter upplever sitt handlingsutrymme och comfort 

genomförde vi semistrukturerade intervjuer med revisorsassistenter. En 

semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide där viktiga teman samt begrepp 

identifieras och ett flertal breda frågor formulerats (Alvehus, 2013). Syftet är sedan att 

föra ett öppet samtal med respondenten där dessa bestämda teman ligger som grund, de 

behöver dock inte behandlas i en specifik ordningsföljd (Alvehus, 2013; Bryman & 

Bell, 2013). Intervjumetodens utformning uppmuntrar revisorsassistenten att vara med 

och påverka innehållet i samtalet (Alvehus, 2013). På så vis menar Bryman och Bell 

(2013) att vi kan få en tydligare bild av vad revisorsassistenten finner mest relevant för 

handlingsutrymmets storlek och upplevelsen av comfort. Semistrukturerade intervjuer 

blir därför mer flexibla och individanpassade i jämförelse med helt strukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). En nackdel är dock att resultaten blir svåra att 

upprepa vid senare tillfällen vilket gör att reliabiliteten kan ifrågasättas (Alvehus, 2013). 

En mer standardiserad och strukturerad utformning på vår empiriinsamling hade dock 

riskerat att inte ge det djup vi efterfrågar. Flera av de studier som tidigare har undersökt 

handlingsutrymme, comfort och revisorsassistenters vardag har också använt sig av 

semistrukturerade intervjuer, till exempel Anderson-Gough et al. (2002), Kosmala och 

Herrbach (2006), Öhman et al. (2006) och Carrington och Catasús (2007). Det innebär, 

trots att resultaten inte är generaliserbara i kvantitativ mening och mot en större 

population, att studierna i viss mån kommer vara lättare att jämföra med tidigare 

studiers resultat. 

 

I förhållande till strukturerade intervjuer, exempelvis surveyundersökningar (Bryman & 

Bell, 2013), ställdes högre krav på oss att följa upp respondentens svar med följdfrågor 
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vid användandet av semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013). Samtidigt var det 

viktigt att vi inte tog för stor plats utan lät revisorsassistenten själv tala så mycket som 

möjligt (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002), Alvehus (2013) samt 

Bryman och Bell (2013) diskuterar alla i sina verk vikten av tystnad vid 

intervjutillfället. De anser att eftertänksamhet eller tveksamhet som resulterar i tystnad 

är minst lika talande som snabba svar. Det är något som vi skulle gått miste om i fall vi 

istället genomfört exempelvis en enkätundersökning.  

 

Majoriteten av intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med revisorsassistenter. 

Samtalen ägde rum under mars och april månad. Fyra intervjuer genomfördes, på grund 

av det geografiska läget och respondentens tidsbrist, via telefon. En fördel med att inte 

befinna sig fysiskt i samma rum som den intervjuade var att vi antagligen påverkade 

dessa mindre och den så kallade intervjuareffekten därför inte var lika påtaglig 

(Jacobsen, 2002). Via telefon upplevdes kontakten som ganska anonym, vilket kan 

tolkas som en fördel. Men vi fann det svårare att behandla öppna frågor och få förståelse 

för revisorsassistetens upplevelse utan det personliga mötet vilket också Jacobsen 

(2002) antyder.  

 

I allmänhet finns det viss problematik med intervjuer. Det finns risk för att vi och de vi 

intervjuade har agerat utefter existerande förväntningar och att svaren till viss del 

fabricerats för att passa dessa (Alvehus, 2013). Därför är det viktigt att vi inte förlorar 

vår skepticism utan till viss del ifrågasätter om svaren verkligen kan appliceras på 

verkligheten utanför intervjun. En fördel med att vi valt att genomföra intervjuer är att 

vi låter revisorsassistenter få framföra sin åsikt, vilket är positivt eftersom de som grupp 

annars sällan får komma till tals i forskning (Alvehus, 2013). När vi kontaktade 

potentiella personer att intervjua var vi från början tydliga med studiens syfte och att vi 

senare kommer låta respondenterna ta del av resultatet. De har även varit medvetna om 

att vi väljer att behandla deras uppgifter konfidentiellt i vår studie (Jacobsen, 2002), 

bland annat för att det inte tillför något till vår forskning att peka ut de individer vi 

intervjuat.  Genom att behandla personliga uppgifter konfidentiellt undvek vi att de 

censurerade sina svar av rädsla för att chefer och kollegor ska komma att läsa deras 

uttalande. 
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1.16 Framställning av intervjuguide 

Vi har tagit fram en intervjuguide (se bilaga 1) baserat på våra huvudteman och utifrån 

dessa formulerat öppna frågor. Detta är en vanlig metod för semistrukturerade intervjuer 

(Jacobsen, 2002). Några frågor har delvis inspirerats av tidigare uppsatsers publicerade 

intervjuguider, som exempelvis Persson och Mokvist (2013) samt Andersson och 

Forsberg (2014). Under intervjuerna har vi utgått från guidens teman och någorlunda 

följt den planerade ordningsföljden, men den planerade strukturen användes främst då 

samtalet inte naturligt flöt vidare till nästa tema (Jacobsen, 2002). Framförallt fungerade 

intervjuguidens ramar som en minneslista för oss (Bryman & Bell, 2013) för att 

säkerställa att vi kom ihåg de teman och nyckelord vi ansåg mest relevanta att diskutera 

(Jacobsen, 2002).   

 

Genom att ha intervjuguiden till hands vid samtalet kände vi oss flexibla och utan oro 

för att dialogen skulle flyta allt för långt bort från aktuella ämnen. Vi upplevde att vi då 

minskade risken att vi få ett material som inte kunde bidra till att besvara våra 

frågeställningar. Intervjuguiden började med några grundläggande, inledande frågor, 

mycket för att påbörja samtalet, och avslutades med breda vardagliga frågor för att 

avrunda dialogen (Bryman & Bell, 2013). Däremellan ställdes specifika, men öppna 

frågor utan fasta svarsalternativ för att avhandla våra bestämda teman - 

revisorsassistenters roll, handlingsutrymme och comfort. Vid de flesta samtal innebar 

vår roll som intervjuare mest att ställa följdfrågor på respondentens egna berättelser och 

introducera nya teman som inte automatiskt avhandlades. Vid några tillfällen ställdes 

ledande frågor som kontrollfrågor för att säkerställa att vi förstått och tolkat 

respondentens svar korrekt.   

 

1.17 Val av respondenter 

Carrington och Catasús (2007) har definierat en revisorsassistent som någon som inte 

har arbetat längre än två år vid revisionsbyrån. Vi har däremot gjort valet att intervjua 

revisorsassistenter som har jobbat mellan några månader till tre och ett halvt år. Vi 

ansåg att det var intressant att studera hur ytterligare något års anställning och 

erfarenhet påverkar upplevelsen av handlingsutrymmet samt comfort. Dessutom utför 
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revisorsassistenter i stort sett samma uppgifter under de tre till fyra första åren, innan 

det blir aktuellt med manager-uppdrag eller auktorisation. För att kunna bli auktoriserad 

revisor krävs enligt Revisorsnämnden minst tre års praktisk erfarenhet och detta ser vi 

som en riktlinje för hur länge rollen motsvarar revisorsassistenters arbete 

(Revisorsnämnden, 2015).  

 

Respondenterna som har deltagit i vår undersökning är mellan 23 och 29 år gamla samt 

började arbeta som revisorsassistent direkt efter sina studier. Alla respondenter har läst 

ett civilekonomprogram, men en av dem har ännu inte hunnit avslutat sina studier utan 

arbetar parallellt med sin utbildning. En annan respondent kompletterade sin examen 

med ett halvårs juridikstudier innan denne påbörjade sin anställning som 

revisorsassistent. De två personerna som tidigare arbetat som revisorsassistenter har 

lämnat yrkesgrenen eller byrån för högst ett år sedan, vilket vi finner lämpligt för att 

individerna fortfarande ska ha en aktuell bild av yrket. Av dessa två före detta 

revisorsassistenter är en fortfarande verksam inom samma revisionsbyrå, men har bytt 

avdelning. Den andra har börjat arbeta hos ett stort företag som controller. I tabell 4.1 

har vi sammanställt information om våra respondenter och intervjuerna.    

 

Tabell 4.1 Lista över respondenter 

 

 

 

Vid många, främst kvantitativa, undersökningar förespråkas ett slumpmässigt urval av 

respondenter för att så rättvist som möjligt spegla populationen (Alvehus, 2013). Av 

praktiska skäl lämpade det sig dock inte för vår undersökning. Eftersom vi inte 

fokuserade på att beskriva och generalisera det empiriska materialet, utan istället lade 

stor vikt vid varje individs upplevelse, var ett strategiskt urval att föredra. Vi anser att 
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varje respondent var unik och då vi ville nå en mycket specifik grupp av individer valde 

vi att inte söka ett representativt generellt urval (Jacobsen, 2002). För att anpassa urvalet 

efter vår frågeställning ville vi komma i kontakt med revisorsassistenter. Genom att 

använda ett strategiskt urval kunde vi redan från början komma åt de delar av 

organisationerna där revisorsassistenter verkar. I syfte att undvika en allt för homogen 

grupp respondenter intervjuade vi revisorsassistenter från olika byråer. För att få 

ytterligare ett perspektiv kontaktade vi även före detta anställda revisorsassistenter för 

att komplettera studien (Alvehus, 2013). Att intervjua tidigare anställda 

revisorsassistenter bidrog med en bredare insikt och nyansrikedom, men innebar att 

respondenternas svar blev mindre jämförbara. Vi anser att fördelarna överväger 

nackdelarna och med vår kvalitativa metod är inte möjligheten att dra generella 

slutsatser på ytnivå eller förenkla något vi eftersträvar.  

 

Av bekvämlighetsskäl och vår studies tidsbegränsning kontaktade vi endast personer 

tänkta för intervjuer i vår geografiska närhet. Vi begränsade därför urvalet till 

respondenter från Östergötlands och Stockholms län. Av samma anledningar skedde en 

stor del av urvalet genom att den första kontakten med revisionsbyråerna gick via 

byråns studentansvariga. Dessa hänvisade oss sedan vidare till lämpliga 

intervjupersoner och i resterande fall användes personliga kontakter. I ett fall fick vi 

kontakt med en revisorsassistent via ett tips från en annan respondent. Vår 

tidsbegränsning reducerade till viss del urvalet, då de enskilda intervjuerna var mycket 

tidskrävande - både vid själva intervjutillfället och vid efterföljande transkribering samt 

analys. Detta var dock inget som påverkade vår studie märkbart då varje intervju gav ett 

mycket gediget material. Efter åtta genomförda intervjuer upplevde vi att varje samtal 

inte bidrog med särskilt mycket mer ny information. Alla svar den åttonde 

revisorsassistenten gav oss påminde om vad åtminstone en annan respondent tidigare 

berättat. För att var helt säkra på att inte gå miste om några intressanta eller särskiljande 

fenomen genomförde vi två intervjuer till. Slutligen efter tio intervjuer nådde vi en 

mättnadspunkt (Jacobsen, 2002), då vi upplevde att ytterligare en intervju inte hade gett 

oss några nya uppgifter.  
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1.18 Datainsamling 

Våra intervjuer pågick mellan 30-55 minuter och genomfördes antingen på 

respondentens kontor, på universitetet, i respondentens hem eller på offentlig plats. 

Innan intervjutillfället skickade vi ut tre introducerande frågor till respondenterna i syfte 

att ge dem förståelse för de teman som skulle komma att behandlas under samtalet. 

Dessa frågor skickades också ut för att starta en tankeprocess – för deras trygghets skull 

och ur ett tidseffektivt perspektiv. När vi intervjuade våra respondenter, till lika 

revisorsassistenter, valde vi att inte uttrycka oss i termer som handlingsutrymme och 

comfort. Genom att ersätta dessa begrepp med mer vardagliga alternativ som eget 

ansvar eller valmöjlighet och trygghet var vår förhoppning att skapa ett mindre formellt 

samtal där vår akademiska anknytning inte skulle förvirra eller påverka 

revisorsassistenternas svar.  

 

För att dialogen inte skulle störas av detaljerat antecknande spelades alla samtal in. Det 

gjorde det möjligt för oss att kunna transkribera intervjun ordagrant i efterhand. Därför 

kunde vi undvika att tolka svaren vid renskrivningen (Bryman & Bell, 2013). En 

sammanställning av transkriberingen mejlades till respondenten så att de fick möjlighet 

att korrigera sina svar, om de ansåg att vi missförstått något eller om de vill klargöra 

samt förtydliga något. Vi ansåg att det var viktigt att låta varje respondent få sista ordet 

om hur dennes svar ska uppfattas (Alvehus, 2013). Den första transkriberingen 

genomförde vi tillsammans för att säkerställa att vi gjorde likadant, men de resterande 

intervjuerna skrev vi ner var för sig för att spara tid. Att bara den första intervjun 

transkriberades tillsammans berodde på att vi då var helt överens om dess utformning 

och innehåll. En annan anledning var att ljudinspelningarna höll mycket hög kvalitet 

vilket minskade risken för missförstånd och vi kände därför att resterande intervjuer 

kunde skrivas ner var för sig.  

 

1.19 Etik 

Inför den första kontakten med potentiella respondenter formulerade vi ett följebrev där 

vi presenterade studiens syfte och oss själva. Vi framhävde att medverkandet för 

revisorsassistenterna var helt frivilligt och att de efter färdigställandet av arbetet skulle 
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få möjlighet att ta del av resultatet. Anledningen till detta var vår ambition att följa de 

forskningsetiska regler och rekommendationer som Vetenskapsrådet (2002) har 

formulerat. Under hela arbetets gång har vi haft respondenternas bästa i åtanke. Genom 

att konsekvent utesluta revisorsassistenternas namn och byrå tillhörighet uppfyller vi det 

forskningsetiska konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi är även noggranna 

och försiktiga i hantering samt lagring av insamlat material. Vid varje intervju har vi 

öppet och ärligt besvarat eventuella frågor från respondenterna och inte gett några falska 

förespeglingar (Alvehus, 2013). Genom att medvetet ha ett etiskt förhållningssätt i 

arbetet kan de intervjuade personerna känna sig trygga och vår studie kan 

förhoppningsvis erhålla ett större förtroende. 

 

1.20 Sammanfattning  

För att uppfylla vårt syfte och få förståelse för revisorsassistenters upplevelser har vi 

utfört tio semistrukturerade intervjuer. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

de gav oss öppna och flexibla samtal, där ramarna sattes upp av vår utformade 

intervjuguide (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Majoriteten av intervjuerna 

skedde ansikte mot ansikte med respondenten men några skedde, främst på grund av det 

geografiska läget, via telefon. Respondenterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och 

revisorsassistenterna har arbetat mellan några månader till tre och ett halvt år. Två av 

respondenterna har inom det senaste året slutat sitt arbete som revisorsassistent. Dessa 

två intervjuade vi för att få ytterligare ett perspektiv på yrket och revisorsassistenternas 

upplevelser. Alla intervjuer spelades in i syfte att underlätta transkriberingen. Innan 

samtalen informerades respondenterna om att de skulle behandlas anonymt i arbetet. 

Genom att utesluta revisorsassistenternas namn och byråtillhörighet uppfyllde vi 

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav.  
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Empiri 

Den empiri som sammanställts av resultaten från våra intervjuer presenteras i 

nedanstående kapitel. Kapitlet utgår från vår intervjuguides utformning. 

 

1.21 Tidigare erfarenhet 

Vi började med att fråga våra respondenter om deras tidigare arbetslivserfarenhet. Få av 

respondenterna visade sig ha någon relevant ekonomisk arbetslivserfarenhet. Det 

framgick däremot tydligt att all form av arbetslivserfarenhet, som utvecklat den sociala 

kompetensen, har gynnat individerna i sitt arbete som revisorsassistenter. Flera belyste 

vanan att hantera kunder eller kommunicera både externt och internt som nyttig. 

Respondent D berättar till exempel att ett sommarjobb i telefonväxel, vilket denne 

beskrev som ett mycket socialt jobb, gett värdefull erfarenhet till arbetet som 

revisorsassistent. På samma sätt beskriver intervjuperson G att tidigare 

arbetslivserfarenhet inom bank har hjälpt denne att “hantera många olika människor”. 

Även fast respondent G inte upplever att erfarenheten i sig varit till någon nytta för 

yrket som revisorsassistent, återkommer utvecklingen av den sociala kompetensen som 

något positivt: 

 

“(...) för det handlar väldigt mycket om att kunna ta människor i 

revisorsrollen, för man träffar olika klienter hela tiden varje dag, kanske 

också flera klienter samma dag och alla är ju olika. Man måste lära sig att 

hantera hur man på bästa sätt liksom ska få den information man vill ha, 

skapa en trygghet och en relation till den klienten.”   

 

En annan revisorsassistent som vi pratat med, respondent J, beskriver sig själv som en 

“lagspelare” och berättar att denne har haft “många andra yrken där man haft mycket 

kontakt med folk”. Då dessa arbeten inte heller haft någon ekonomisk anknytning tror 

respondent J dock att kontakten med andra människor är något som denne kommer att 

ha nytta av framöver. Erfarenhet av att bemöta kunder och kommunicera bidrar till att 

skapa trygghet, framhäver respondenterna.  
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1.22 Delaktighet i processen samt beslut om bevisinsamling 

Något alla respondenter är överens om är att deras delaktighet i revisionsprocessen är 

beroende på uppdragets storlek och komplexitet. De som jobbar på lite mindre kontor är 

vana att ha små uppdrag där de från början till slut genomför revisionen. I slutskedet 

lämnar de över till den påskrivande revisorn som då får kontrollera arbetet och skriva 

på. Respondent C beskriver det som: 

 

“(...)vissa uppdrag får man ett mejl från receptionen att pärmarna kommit 

in och sen får man lämna en färdig årsakt till den påskrivande revisorn så 

att han bara kan skriva under.” 

 

Respondent J är av samma åsikt: 

 

“Vi har ett möte om vad som ska göras och sen är det mer eller mindre jag 

som gör det och sen när jag är klar med det så lämnar jag in det och skriver 

vad jag gjort så får de kolla igenom det.”  

 

På de större uppdragen får revisorsassistenterna en mer begränsad roll. Det innebär 

oftast att de får ett ansvarområde eller en balanspost som de ska granska. De får inte en 

bra överblick över revisionen som helhet utan de har sin lilla “korridor”, som 

respondent H uttryckte sig. Respondent I ansåg däremot att det kändes väldigt naturligt 

att inte få ansvar över vissa delar av revisionen, oftast var det avancerade områden som 

var komplicerade för en revisorsassistent.   

 

Något som det var lite delade uppfattningar om var hur lång tid det tog innan 

revisorsassistenterna fick vara delaktiga i revisionsprocessen som helhet. Några ansåg 

att de kastades ut i yrket från början och var delaktiga direkt. Andra tyckte att det, trots 

stort ansvar, var begränsat vilka delar de var inblandade i men senare fick de vara med i 

allt fler moment av revisionen. Våra respondenter arbetar på olika stora byråer och på 

frågorna som berörde upplevelsen av delaktighet har svaren skiljt sig åt beroende på 

arbetsplats. De som arbetar på en Big 4
4
 byrå har i högre grad angett att de inte känner 

sig delaktiga i revisionen som helhet. Revisorsassistenter som arbetar för mindre byråer 
                                                
4
 Big 4 syftar på världens idag fyra största revisionsbyråer, Deloitte, EY, KPMG och PwC. 
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har däremot svarat att de upplever stort eller mycket stort deltagande i processen redan 

från början. Respondent A, från en mindre byrå, beskriver: 

 

“Jag upplever mig som väldigt delaktig faktiskt, man får vara med och 

lägga upp en plan för revisionen till det att man skickar in årsredovisningen 

till bolagsverket.” 

 

När vi sedan frågade hur delaktiga revisorsassistenterna var i bedömningen om när 

tillräckliga bevis samlats in fick vi lite spridda svar. Några menade att det i 

granskningsprogrammen finns bestämt hur mycket som ska samlas in. “Det handlar 

mycket om belopp”, som respondent H beskrev det. Med det menar respondent H att 

granskningsprogrammen sätter upp beloppsgränser och att dessa är en stor del i 

avgörandet om tillräckliga bevis samlats in. Respondent I uttryckte det som: 

  

“Det finns ju på något sätt fördefinierat i granskningsprogrammen vad man 

ska samla in och vilken typ av underlag man ska hämta in.” 

 

Respondent B ansåg däremot att: 

 

“Det är ju mitt uppdrag. Det är jag som samlar ihop allting och stämmer av 

alla poster sen lägger man fram väsentliga noteringar till revisorn. Så att 

samla in bevis det ligger ju på mig.” 

 

Något som majoriteten var överens om var att de ofta hör med den påskrivande revisorn 

för att se om den håller med om revisorsassistentens bedömning. Respondent F menar 

att det alltid “är upp till den påskrivande revisorn att kontrollera om något är oklart” 

och därför måste granskas mer. Respondent D menar att “det är ju i slutändan upp till 

partnern på uppdraget att bestämma hur den personen vill göra.”. 

 

1.23 Valmöjligheter i utförande av arbetsuppgifter 

När det gäller valmöjligheter i arbetsuppgifterna framgick det klart att rollen som 

revisorsassistent i hög grad upplevdes som styrd. Det var många av respondenterna som 
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nämnde att de ofta kunde lägga upp sin arbetstid på ett fritt sätt och välja när de skulle 

jobba. Men alla var överens om att det är mycket standardiserat vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras. En självklarhet var att följa lagen och den kompletteras av olika 

ramverk som styr revisorers agerande. Dessa ramverk kan komma utifrån, exempelvis 

branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) men på 

de flesta byråer finns det även interna ramverk. De flesta byråer har strukturerade 

granskningsprogram som beslutar vilka poster som är väsentliga. Programmen ger 

utrymme för viss bedömning men det som anses mest relevant måste alltid utföras. 

Flera respondenter pratade om nyckeltal och beloppsgränser som var avsedda att sålla ut 

poster samt konton där risken för väsentliga fel är högre.  

 

“Instruktionerna pekar inte med hela handen men det är ganska tydligt vad 

som ska göras.” (Respondent J) 

 

“Granskningen ska ju vara gjord så någon annan kan ta del av hur man 

gjort så det finns inte jättemycket valmöjligheter.(...) På det stora hela är 

det steg man måste gå igenom.” (Respondent A) 

 

1.24 Förståelse för arbetsuppgifternas syfte  

Det var ingen självklarhet att revisorsassistenterna förstod helheten och syftet med 

revisionens olika moment. Större delen av respondenterna ansåg att de hade svårt att 

förstå syftet med deras arbetsuppgifter den första tiden som anställd på byrån. Det blev 

sedan klarare ju mer de arbetade med det.  

 

“Det förstod jag väl inte i början, kunde inte riktigt sätta fingret på exakt 

vad man skulle titta efter eller vad som skulle stämmas av.” (Respondent E) 

 

Åsikterna var däremot spridda när det gällde hur lång tid det tog innan de började 

komma in i tänket. Respondent A menade att hon hade svårt att förstå syftet första 

veckorna men att det nu kändes som det blivit tydligare. Lite längre tid tog det för 

respondent I som ansåg att det tog ungefär ett halvår innan syftet blev tydligt. 
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Respondenterna D och J tyckte att första året var lite klurigt men när de började “knyta 

ihop det” på våren blev syftet med vissa uppgifter klarare. 

 

1.25 Överordnades påverkan och hantering av olika åsikter  

Mellan olika uppdrag och byråer varierade det mycket från fall till fall huruvida 

revisorsassistenterna åkte ut till kund själva eller om någon överordnad följde med. 

Respondent G berättade att andra medarbetare var närvarande i “princip 90 %” under 

den första grundläggande granskningen. Men intervjuperson B beskrev att det “beror 

på hur mycket tid” ett uppdrag har kvar av budgeterad tid. Den enda skillnaden som 

revisorsassistenterna upplevde, om överordnade var närvarande, var att de ställde mer 

frågor direkt. Vid de tillfällen som det inte finns någon kollega i närheten gick det alltid 

att fråga via telefon. Respondent E menar dock att det kan vara “svårare att förklara på 

telefon”.  

När vi diskuterade hur olika åsikter inom teamen hanterades var respondenterna 

däremot i stort sett helt överens. Majoriteten av revisorsassistenterna svarade att ämnet 

togs upp till diskussion men att det i slutänden är den mest erfarna som bestämmer. 

Respondent J menade på att “jag är inte tillräckligt erfaren för att säga emot” och 

respondent C förklarade det hela med att “den som jobbat längst vet bäst”. Andra 

kompletterade dessa resonemang genom att beskriva hur lagboken eller interna 

granskningsprogram kan användas för att lösa meningsskiljaktigheter. 

 

1.26 Ansvarsfördelning 

När vi frågade våra intervjupersoner om skillnaderna i ansvar mellan revisorsassistenter 

så fick vi ganska uppdelade svar. De som svarade att det var samma ansvarsfördelning 

bland revisorsassistenter menade främst att alla har ansvar för sina egna uppgifter och 

att “man måste kunna stå för det man skrivit” som respondent C svarade. De menade 

också att de gör samma saker som mer erfarna revisorsassistenter, de är bara inte lika 

självgående. 
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Övriga menade att det var erfarenhet som avgjorde hur mycket ansvar som tilldelades 

olika individer. I början får de oerfarna lättare arbetsuppgifter och mer stöd och styrning 

av överordnade. Respondent E uttrycker det som: 

 

“Det är väl ganska stora skillnader de tre-fyra första åren så det är ju 

ganska givet att det skiljer mycket i ansvarsområden.” 

 

Vissa av respondenterna menade att de kan visa att de vill ha ansvar. “Vill man ta på sig 

mer så finns en viss möjlighet att påverka det” menar respondent E. Men de fick ganska 

mycket ansvar naturligt också enligt intervjuperson H. Däremot ansåg inte respondent A 

att mer arbete gav mer ansvar. Hon menade: 

 

“Man kan ju plocka på sig fler uppdrag men man har ju utfört samma jobb 

så det borde vara samma ansvar.” 

 

1.27 Trygghetskänsla i arbetet 

Revisorsassistenterna var alla inne på samma spår när de förklarade vad de gör för att 

känna sig bekväma i arbetet. Många nämnde att de kände en trygghet när deras arbete 

hade följt “interna riktlinjer och granskningsprogrammen överlag”, som respondent B 

uttryckte sig. Respondent G tyckte däremot inte att det räckte utan att det krävdes en 

profesionell bedömning av arbetet. När hon kände “vad skulle ett extra underlag göra 

för skillnad” fick hon en trygghetskänsla. Majoriteten nämnde också att de ställde 

frågor till kunder eller medarbetare vid eventuella känslor av osäkerhet. Respondent H 

beskrev det som: 

 

“Man får ha det ganska öppet mot de som jobbat längre ändå och fråga. 

Sen kanske man inte kan fråga varje gång men man har ju ändå tillgång till 

mycket litteratur, databaser och mallar.” 

 

Respondent I berättar om andra tillvägagångssätt som bidrar till att känna sig säker i 

arbetet: 
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“Det är ju en bra start att komma förbered till kund. (...) då kan man ganska 

snabbt sätta igång med arbetet när man kommer ut till kunden.” 

 

Hon tillägger även: 

 

“Jag känner mig säker när jag gjort allt i granskningsprogrammen, kunden 

är nöjd och det har gjorts i tid och jag tror förberedelsen har en stor del i 

det.” 

 

När vi frågade vad som var viktigast för att de skulle känna sig bekväma med 

granskningen fick vi varierade svar. Respondent B tyckte det var viktigt att det var 

ordning och reda på kundens dokument och verksamhet medan respondent H ville ha 

“en bra kommunikation om vilken status det är på uppdraget som helhet”. Några 

nämnde att de litade på kontrollerna av deras arbeten “så skulle man gjort ett misstag är 

det inte hela världen”, som respondent D uttryckte sig. 

 

1.28 Osäkerhet och åtgärder 

Den främsta orsaken till osäkerhet hos våra respondenter beror på kunden. Respondent 

G och H uttryckte kundens attityd som en källa till osäkerhet. De har arbetat med 

kunder vars attityd signalerat att revisorsassistenterna inte är önskvärda eller stör 

företagets pågående verksamhet. Respondent G uttrycker det som: 

 

“Det som känns jobbigast är när klienten man är ute hos visar väldigt 

tydligt att den inte vill ha en där. Det är nog jobbigare än om man har olika 

åsikter inom revisionsteamet.” 

 

Respondent F och I menar istället att kundens bristande kompetens är en källa till 

osäkerhet. Ett exempel är om kunden inte förstår revisionsteamets frågor eller svarar 

avledande. 
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Respondent B menar att för många frågor från kunden kan leda till osäkerhet. Det kan 

antingen vara att frågorna är så enkla att kunden borde ha koll på det eller att det är så 

pass många frågor att respondenten börjar känna ett tvivel om hon verkligen har rätt. 

En vanligt förekommande åsikt var att osäkerhet uppstår vid granskning av poster som 

revisorsassistenten i fråga inte stött på förut eller, som respondent D nämnde, skiljer sig 

åt från tidigare års granskningar 

Något som i princip alla respondenter var överens om var att när de kände sig osäkra, 

frågade de om hjälp. Antingen från en överordnad eller någon annan kollega som fanns 

tillgänglig. Sen kan det finnas kvar en dålig magkänsla även efter men det är något som 

“man får lära sig släppa” enligt respondent C. Respondent E menar att: 

 

“(...) när man är väldigt junior så har man inte den pressen på sig som 

manager eller påskrivande har utan då kan man alltid bolla över det på 

någon annan.” 

 

1.29 Kontroller 

Majoriteten av våra respondenter ansåg att de hade mycket eget ansvar men att i princip 

allt arbete granskas av någon överordnad. De menade samtidigt att det inte går att 

granska hela arbetet i detalj, då det skulle vara ett slöseri med både tid och pengar. Men 

de kände sig ändå säkra med att granskningen var tillräckligt noggrann för att upptäcka 

väsentliga fel. 

 

“Ja men det tror jag sen finns ju alltid den mänskliga faktorn men just de 

väsentliga posterna, där lägger revisorn mer fokus och går igenom.(...) Sen 

kan man ju aldrig vara säker men jag tror väsentliga fel upptäcks.” 

(Respondent B) 
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“Det kan nog vara olika från fall till fall. Jag har kunnat märka att vissa är 

mer noggranna än andra.(...) men jag har nog alltid känt mig trygg med att 

dom går igenom det som är mest väsentligt.” (Respondent I) 

 

Respondent H var däremot inte lika säker: 

 

“Nej inte alltid skulle jag säga. Det är ju mycket personligt också, vilka man 

litar på och inte litar på. (...) I början så trodde jag att det verkligen var 

väldigt noggrant men det har jag nog insett att det inte alltid prioriteras.” 

 

En av respondenterna skiljde sig från övriga då hon antydde att kontrollerna inte var så 

tillförlitliga som många verkar tro. Om ett fel har begåtts är det möjligt att detta inte 

upptäcks vid en kontroll, utan att det uppdagas först senare. Respondent C uttryckte det 

som: 

 

“(...) det får man ju oftast inte veta förrän året efter då man går igenom vad 

som gjordes förra året” 

 

1.30  Spridning av comfort 

Revisorsassistenterna hade skilda åsikter om spridning av comfort inom 

revisionsteamen och hur överordnades upplevelse av comfort påverkar dem. Det fanns 

två huvudsakliga åsikter som återkom. Respondent A och B var inne på ungefär samma 

spår och menade på att de själva måste känna sig trygga. Respondent B belyser att en 

påskrivande revisors sinnesstämning inte påverkar, “inte om jag själv skulle tycka 

motsatsen” och senare lyfter denne att “jag känner ett ansvar för det jag har gjort”. 

Även respondent A förklarar att denne känner ett ansvar fastän det inte finns något 

sådant på pappret. Att själv känna comfort när en revision börjar bli färdig eller 

åtminstone förstå vad som gör att den ansvarige revisorn känner sig nöjd är viktigt för 

respondent A. Revisorsassistenten förklarar att denne skulle påpeka att “jag tycker att 

det här behöver granskas vidare”, eller ta upp en diskussion om huruvida arbetet är 
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klart eller inte. Men respondent A understryker att det inte är ett alternativ att släppa allt 

på en gång på grund av överordnades sinnesstämning.  

Majoriteten av de övriga tillfrågade menar i motsats till respondent A och B att 

överordnades upplevelse av comfort smittar av sig på hela teamet. En av 

revisorsassistenterna (respondent D) beskriver hur teamet känner sig mer nöjda samt 

positiva av sådana signaler. Intervjuperson G utvecklar ett liknande resonemang och 

exemplifierar genom att berätta; om revisorn är lugn “blir det en ganska softad 

stämning” inom teamet. En stressad överordnad skapar istället en stressad stämning 

som sprider sig i gruppen. Ytterligare ett synsätt tillförs av respondent F som, när vi 

frågar om denne påverkas av att den ansvarige känner sig komfortabel och färdig med 

revisionen, förklarar att: 

 

“Jo men det är det väl, är de nöjda så måste väl jag också känna mig nöjd 

för de vet ju betydligt mycket mer än vad jag gör. (...) Om det är tillräckligt 

för dem som ändå har ansvaret så känner jag att då finns det ingen 

anledning för mig att inte vara nöjd.”       

 

Respondent H tolkar det hela på ett lite annorlunda sätt och tydliggör att en påskrivande 

revisors trygghet samt signaler om ett avslutande kan skapa en stress hos 

revisorsassistenten - om denne själv inte känner sig klar.  

 

1.31  Ansvarets påverkan på tryggheten 

Respondenterna var ganska osäkra när det gällde hur mycket ansvar de ville ha och hur 

trygga de kände sig med det ansvaret. Respondent A och B var måna om sitt ansvar 

över revisionen där respondent A uttryckte det som: 

 

“(...) ska jag vara med i en revision så är det ju viktigt att jag får vara 

delaktig och göra en bedömning själv också.” 

 

Medan respondent B menade: 
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“Jag tycker man brinner mer för det när man får bestämma själv och får 

friheten att styra över sin tid.” 

 

Hon tillägger däremot: 

 

“(...) klart det kan bli en belastning också så det gäller ju att göra en 

avvägning om man känner att det börjar bli lite mycket.” 

 

Respondent E och F var inne på spåret att det kan bli för mycket ansvar. Eftersom 

respondent F inte jobbat så länge har hon inte riktigt den tilltro till sig själv som de mer 

rutinerade revisorsassistenterna. Därför anser respondent F att arbeta med någon som 

“kan väldigt mycket” gör att hon känner sig tryggare med hela granskningen. 

Respondent E menar att trygghet är beroende av erfarenhet: 

 

“Till en början så hade man fått för mycket ansvar hade det kanske varit 

otryggt. Men sen när man kommer in i det mer och mer så är det något man 

vill ha.(...) När man blir bättre och duktigare så trivs man med större 

arbetsuppgifter och mer ansvar.” 

 

Även respondent H är inne på samma spår: 

 

“(...) man kan ju känna att man får för mycket ansvar och då blir man ju 

nervös för man undrar hur man ska klara det.” 

 

1.32  Sammanfattning 

Få av respondenterna hade någon relevant arbetlivserfarenhet men menade på att 

arbeten som utvecklat social kompetens var givande för revisorsyrket. Respondenterna 

var eniga om att deras delaktighet under revisionen berodde mycket på uppdragets 

storlek och komplexitet, där de får en mer begränsad roll på de större uppdragen. 

Åsikterna varierade däremot, gällande hur lång tid det tog innan revisorsassistenterna 

uppfattade sig delaktiga i revisionen som helhet. De som arbetade på en Big 4 byrå 
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visade tendenser på att det tog längre tid innan de kände sig lika delaktiga som övriga 

respondenter. Till en början fanns det även få valmöjligheter i arbetet som 

revisorsassistent - många externa och interna ramverk begränsade möjligheten till egna 

bedömningar. Det var ingen självklarhet att revisorsassistenterna förstod syftet med 

deras arbetsuppgifter i början av anställningen, förståelse kom i och med ökad 

erfarenhet. 

 

Om revisorsassistenter åkte ut till kund själva eller tillsammans med överordnade 

berodde mycket på uppdraget och byråtillhörighet. Däremot var det få av 

respondenterna som ansåg att de påverkades av om överordnade var med eller inte. De 

överordnade var däremot de som avgjorde en eventuell diskussion vid 

åsiktsskiljaktigheter inom teamet. Respondenterna berättade om hur de följer interna 

riktlinjer och granskningsprogram samt frågar medarbetare för att känna sig säkra i sitt 

arbete. Det viktigaste för att de skulle känna sig säkra var individuellt, som exempel 

nämndes bra kommunikation eller tillit till kontroller. Överordnade granskar inte hela 

arbetet som revisorsassistenterna gör, men assistenterna känner sig ändå trygga med att 

väsentliga fel upptäcks. Revisorsassistenterna hade olika åsikter om huruvida comfort 

spred sig inom teamet. Vissa ansåg att en överordnads lugn smittade av sig medan vissa 

tyckte att medarbetarnas sinnesstämning inte påverkade dem. En respondent ansåg att 

hon blev stressad av kollegors lugn om hon själv inte kände sig klar. 

 

Vi fick uppdelade svar angående ansvarsfördelningen mellan revisorsassistenter. Vissa 

ansåg att alla fick samma ansvar medans övriga tog upp påverkande faktorer som 

erfarenhet och personlighet. Några respondenter ansåg att de kände sig tryggare med 

mer ansvar, flera menade att det också kunde bli för mycket ansvar, speciellt i början av 

anställningen. Erfarenhet togs upp som en viktig del i att känna sig trygg med en högre 

grad av ansvar. Den vanligaste orsaken till osäkerhet bland våra respondenter beror på 

av kunden, det kan till exempel bero på dålig attityd, bristande kompetens eller för 

många frågor. Flera respondenter nämnde också granskning av nya poster som en källa 

till osäkerhet.  

 

Vår empiri visar på att upplevelsen av handlingsutrymme och comfort varierar mycket 

mellan de tillfrågade individerna. För att tydliggöra och konkret visa hur de olika 
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revisorsassistenterna tänker har vi skapat en tabell som en slutlig sammanställning över 

studiens empiriinsamling.  

 

Tabell 5.1 Sammanställning av empiri, nyckelord 
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Analys 

 

I detta kapitel analyseras vår empiri som presenterades i kapitel fem och kopplas till 

den vetenskapliga teori som presenterats i kapitel tre. Kapitlet är uppbyggt efter 

teorikapitlet. 

 

1.33 Handlingsutrymme 

Våra respondenter var i princip överens om att det inte fanns många valmöjligheter i 

arbetet som revisorsassistent utan det är ganska styrda arbetsrutiner. Det passar inte in 

på Hambrick och Finkelsteins (1987) definition av ett stort handlingsutrymme som 

innebär att det ska finnas en medvetenhet om vilka valmöjligheter som är tillgängliga. 

Erfarenhet är en viktig del för att förstå syftet med arbetsuppgifterna. Mer erfarenhet ger 

ett bättre perspektiv över vad och varför vissa rutiner bör utföras. Det kan också ge en 

bättre överblick över vad som behöver göras och därmed en större medvetenhet över 

vilka val som finns. 

  

Finkelstein och Peteraf (2007) menar att uppdragets komplexitet är en viktig faktor för 

handlingsutrymmet. De anser att en högre komplexitet i arbetsuppgifterna leder till ett 

svårstyrt och svårövervakat arbete som i sin tur ger ett större handlingsutrymme. 

Eftersom våra revisorsassistenter är långt ner i hierarkin får de däremot mindre ansvar 

på mer komplexa uppdrag för att överordnade lättare ska kunna kontrollera arbetet. På 

mindre komplexa uppdrag får de fler valmöjligheter och större utrymme att agera på, 

“på mindre uppdrag så får man nästan helhetsansvar direkt.” som respondent E 

uttryckte det. Därför blir det svårt att applicera Finkelstein och Peterafs (2007) teori på 

revisorsassistenter. 

  

De flesta nämnde att uppdragets storlek påverkar arbetets upplägg och utförande. På 

mindre uppdrag genomför revisorsassistenter ofta hela revisionen med en påskrivande 

revisor som stöd. De som arbetade på byråer utanför Big 4 hade fler sådana små 

uppdrag vilket tyder på att revisionsbyråns storlek påverkar revisorsassistenters 
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handlingsutrymme. Det överensstämmer med en av Hambrick och Finkelsteins (1987) 

tre faktorer som påverkar handlingsutrymme; organisation. De menar att 

organisationens storlek och flexibilitet påverkar storleken på handlingsutrymmet vilket 

vi även kan urskilja i våra respondenters svar. Vi ser däremot inga tecken på att miljön 

som byrån verkar i påverkar handlingsutrymmet vilket Hambrick och Finkelstein (1987) 

visar. 

  

Något som både Hambrick och Finkelstein (1987) samt Hutzchenreuter och Kleindienst 

(2013) nämner som viktigt för en individs handlingsutrymme är dennes personlighet. 

De menar att en person själv kan skapa ett handlingsutrymme om den är utåtriktad eller 

visar prov på bra beslutsfattande. Det överensstämmer bra med hur våra respondenter 

har svarat. Majoriteten av revisorsassistenterna berättade att de som vill ha mer ansvar 

kan få det och några nämnde att de fick visa att de ville jobba till de påskrivande 

revisorerna. Respondent A tyckte däremot inte att mer arbete påverkade ansvaret: 

  

“Man kan ju plocka på sig fler uppdrag men man har ju utfört samma jobb 

så det borde vara samma ansvar.” 

  

1.33.1 Structure-Judgement 

Bamber et al. (1989) och Power (2003) menar att revisionsbyråerna strävar mot en mer 

standardiserad revisionsprocess. Enligt Bamber et al. (1989) sker detta då det blir lättare 

att kontrollera arbetet och följa arbetsgången medan Power (2003) menar att byråerna 

gör det för att stärka sin egen legitimitet och visa allmänheten att det går att lita på 

revisionen. Respondent A uttryckte att granskningen ska vara gjord ”så att någon annan 

kan ta del av hur man gjort” och att det därför inte finns många valmöjligheter. Av 

detta går det inte urskilja något stöd för varken Bambers et al. (1989) eller Powers 

(2003) teori om anledningen bakom standardiseringen. 

  

En revisionsbyrå med mycket fokus på strukturerade arbetsmetoder leder till att 

ansvaret revisorerna får ute hos kund minskar (Bamber et al., 1989). Det blir därför allt 

större krav på de revisorer som är högre upp i hierarkin. Flera av våra respondenter har 

nämnt att de påskrivande revisorerna “är stressade” eller “har väldigt mycket på sina 

bord”. Det överensstämmer med Bamber et al. (1989) eftersom de flesta även ansåg att 
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deras arbetsuppgifter var ganska strukturerade. Däremot ansåg revisorsassistenterna att 

de snarare fick större ansvar eftersom revisorerna hade mycket att göra. 

  

Broberg nämner att det trots standardiserade arbetssätt ofta finns möjlighet till judgment 

inbyggt i de strukturerade granskningsprogrammen. Det fick vi även fram från några av 

våra respondenter som nämnde att det fanns utrymme för egen bedömning i dessa 

program. De tyckte däremot att det var begränsade bedömningar som de tilläts göra. Till 

exempel menade respondent A att de hade granskningsfrågor men att de inte kunde 

förutse allt vilket gjorde att det krävdes ”någon slags samlad bedömning”. 

 

Prawitt (1995) menar att det är uppdrag och inte byråer som bör klassas som 

ostrukturerade eller strukturerade. Inom varje byrå finns det uppdrag som har mer fokus 

på structure än andra och på så sätt går det att allokera resurserna efter de 

förutsättningar som gäller för uppdraget. Våra intervjuer har snarare visat att det inom 

en byrå är liknande arbetsrutiner oavsett uppdrag. Respondenterna uppgav att de flesta 

kunderna var olika men att det ändå är “steg man måste gå igenom” som respondent A 

uttryckte det. Respondent H förklarade att riktlinjerna inte sätts upp av någon på hennes 

kontor utan att det sker mer centralt inom byrån. 

  

1.33.2 Erfarenhet 

Erfarenhet är en viktig del i att förstå uppdraget och få ett bättre perspektiv över vad 

som behöver göras. Likt Libby och Frederick (1990) menar våra respondenter att mer 

erfarenhet underlättar planering och utförande av revisionen. Revisorsassistenterna 

menar också att de med denna erfarenhet känner sig säkrare med större 

handlingsutrymme. Respondent E är väldigt tydlig med att ”när man kommer in i det 

[arbetet] mer så är ansvar något man vill ha”. Majoriteten av respondenterna svarade 

att de inte förstod syftet under sin första tid som anställda. Det går emot Yen (2012) 

som menar att revisorsassistenter snabbt kommer in i arbetet. Däremot var det några 

respondenter som styrkte Yens (2012) studie. Bland annat menade respondent A att det 

bara tog några veckor innan hon förstod vad hon skulle göra. 
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1.34 Comfort 

Carrington och Catasús (2007) belyser vikten av att revisionsteamet måste känna 

comfort innan de kan förmedla detta till kunden och dess intressenter. De menar också 

att det är viktigt att hela teamet upplever comfort och inte bara den påskrivande 

revisorn. När vi har intervjuat våra respondenter är det flera som belyser detta och på 

olika vis understryker att det är ett samarbete kollegor emellan. Som respondent F 

beskriver måste den ansvarige revisorn känna tillit till uppdragets revisorsassistenter 

och deras arbete. Vidare innebär det att assistenterna också måste känna sig nöjda vid 

revisionens avslutande. Att vara trygg och känna comfort med sitt arbete på individnivå 

är viktigt för revisorsassistenterna. Till exempel förklarade respondent C att ”man 

måste kunna stå för det man skrivit”. Respondent I lyfte dock i sin intervju att något av 

det viktigaste för känna comfort vid avslutad revision var att ”kunden är nöjd” vilket 

kan tänkas vara ett orosmoment för intressenterna. Detta går emot Carrington och 

Catasús (2007) teori om att comfort först måste uppstå inom teamet innan den kan 

förmedlas vidare. 

Majoriteten av våra respondenter känner sig trygga med att deras arbete kontrolleras 

tillräckligt noga för att väsentliga fel ska upptäckas. Revisorsassistenterna beskriver att 

det inte skulle vara effektivt att de överordnade går igenom hela deras arbete i detalj 

eftersom det då skulle innebära att arbetet utförs två gånger. Kontroller som inte 

granskar hela revisorsassistenternas arbete gör att vi kan ifrågasätta om det är klokt att 

intressenterna förlitar sig så mycket på revisorns uttalande. Men eftersom 

revisorsassistenterna litar på att kontrollerna är tillräckliga och själva känner sig trygga 

med de interna rutinerna, som respondent J förklarar: 

 

“man känner sig ändå trygg, han kommer ju att kolla upp det för sin egen 

skull också” 

 

Yens (2012) studie, som visar att revisorsassistenters arbete inte är en sådan stor 

riskfaktor, styrks med detta. Räkenskaperna är trots allt granskade och försedda med 

den kvalitetsstämpel som en revision utförd av professionella revisorer samt 

revisorsassistenter innebär, vilket antagligen är den mest tillförlitliga garanti intressenter 

har att förlita sig på idag.         
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1.34.1 Olika definitioner av comfort 

Det var lite olika hur ofta respondenterna ansåg att överordnade medarbetare var 

närvarande under arbetets gång. Ett mönster kan urskiljas beroende på uppdragets 

storlek samt om revisorsassistenten arbetade på en Big 4 byrå eller inte. För de mindre 

byråerna verkar det vara oftare som assistenten åker ut till kunden själv. Genom att ha 

andra medarbetare på plats kunde viss comfort skapas för revisorsassistenterna. Med 

hjälp av direkt kommunikation, istället för exempelvis via telefon vilket respondent E 

beskrev som svårare, skapades en känsla av trygghet. På så vis kan comfort flyttas från 

teamets mer erfarna individer till revisorsassistenterna, genom möjligheten att ställa de 

frågor som annars riskerat att skapa discomfort. En av de vanligaste definitionerna av 

comfort är Pentlands (1993), som jämför comfort med en fysisk vara som kan flyttas 

mellan olika individer inom revisionsteamet. Det skapar en trygghet för 

revisorsassistenten att veta att denne inte alltid förväntas kunna allt utan vid osäkerhet 

“kan man alltid bolla över det på någon annan” som respondent E uttrycker sig. Till 

detta, att flytta comfort mellan individer genom frågor, kan vi koppla Carrington och 

Catasús (2007) definition av comfort vilken innebär att övervinna så mycket discomfort 

som möjligt. Våra respondenters återkommande svar tyder på att osäkerhet elimineras 

med hjälp av frågor till medarbetare och genom att läsa sig till svaren i dokumentation 

eller interna ramverk. Respondent E beskriver ytterligare ett exempel - han känner sig 

trygg när “man får reda ut de frågetecken som finns”. Tilliten till överordnade kollegor 

och deras erfarenhet är stor. 

 

En anledning till att revisorsassistenterna ofta frågar för att undvika discomfort är att de 

känner att de vill förstå saker och ting, inte bara acceptera eller lämna ett problem 

outrett. Flera av intervjupersonerna nämner att de vill ha en bra magkänsla, men ger 

olika förklaringar på vad som kan skapa denna. Respondent I nämner att förberedelser 

skapar trygghet för henne medan respondent B lyfter fram att structure och interna 

rutiner är viktigt för att känna comfort. Andra förklarar att comfort beror mycket på 

kunden samt huruvida denne är ordningsam och har koll på sitt företag. Detta styrker 

både Brobergs (2013) teori, om att känslan av comfort är mycket personlig, och 

Pentlands (1993) som bland annat framställer comfort som en magkänsla.   

 

Pentland (1993) belyser också vikten av att känna comfort under pågående process. I 

stort sett alla våra respondenter beskriver att de till en början inte förstod syftet med 
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granskningen eller varför vissa arbetsuppgifter ska utföras. Men efter att de har jobbat 

cirka ett år “tycker jag att jag förstod mycket mer av vad jag gjorde och varför jag 

gjorde det” som respondent I beskrev det. Många återkommer till den inledande 

osäkerheten och att förståelse samt självsäkerhet utvecklas i och med erfarenheten som 

en längre anställning innebär. Teorin som åskådliggör betydelsen av comfort under 

arbetets gång kan inte appliceras för någon som inte förstår dess syfte eller är mycket 

osäker.        

  

Flera av de individer som vi har intervjuat har förklarat att de inte har möjlighet att 

granska precis allt i kundens material. Tre begrepp som ofta återkom i samtalen var 

väsentlighet, rimlighet och risk. Detta stämmer överens med Kolcaba och Kolcaba 

(1991) som menar på att discomfort många gånger inte kan elimineras, men att det är 

möjligt att neutralisera den. Kolcaba och Kolcabas (1991) andra nivå av comfort 

beskrivs liksom Carrington och Catasús förklaring som ett tillstånd. Ett tillstånd när alla 

inblandade i teamet upplever att granskningen är tillräcklig. Det kan exemplifieras i 

praktiken genom att våra respondenter återkommande belyser vikten av en bra dialog 

under hela revisionsprocessen.  

 

Det förnyade tillståndet av comfort (Kolcaba & Kolcaba, 1991) innebär att 

förutsättningarna för att skapa comfort kan förändras beroende på årets förutsättningar. 

Erfarenheten av att ha varit med under tidigare års revisioner gör det enklare att få en 

känsla av comfort. Till exempel förklarar respondent F hur de studerar tidigare års 

dokumentation för att känna comfort och få förståelse. Intervjuperson Fs åsikt stämmer 

väl överens med Brobergs (2013) teori som bland annat belyser att comfort skapas när 

siffrorna är som förväntat, till exempel att det inte är några väsentliga avvikelser från 

tidigare år. Erfarenhet som en viktig källa till comfort är något som Carrington och 

Catasús (2007) framhäver.  

  

1.34.2 Spridning av comfort 

Att identifiera vad som är viktigt och vad som behöver göras är en central del i arbetet 

för hela revisionsteamet enligt Broberg (2013). Till sin hjälp i detta, att bestämma 

väsentlighet, nyckeltal samt beloppsgränser, har revisorsassistenterna interna rutiner och 

specifikt utformade programvaror att tillgå. Förtroendet för programmen är stort och av 
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våra intervjuer framkommer att följa sådana riktlinjer bidrar till att skapa comfort. Som 

respondent A uttrycker det “är det steg man måste gå igenom”. Respondent I ger 

exempel på hur det i standardiserade program är fördefinierat “vad man ska samla in 

och vilken typ av underlag som man ska hämta in”. Flera av revisorsassistenterna 

framhävde att de kände sig trygga med sitt arbete när interna rutiner har följts och andra 

medarbetare kan följa samt bocka av steg för steg i processen. Våra intervjuer verkar 

stödja Brobergs (2013) slutsats - comfort är nära kopplat till hög revisionskvalitet. 

Struktur samt standardisering bidrar till att uppnå detta, exempelvis genom interna 

rutiner och granskningsprogram.   

 

Respondent G beskriver att det i arbetet som revisorsassistent är nyttigt att kunna 

“hantera många olika människor”. Genom att kunna hantera kunden är det möjligt att 

till viss del undvika discomfort. Flera andra av dem vi intervjuat pratar också om vikten 

av att ha en dialog, både internt och externt. Av de signaler vi fått från de tillfrågade 

revisorsassistenterna verkar det som att Brobergs (2013) arbete, där en av slutsatserna är 

att revisorer ägnar stor del av sin arbetstid åt kommunikation, även är applicerbar på 

yrkeskårens assistenter. Men mycket beträffande comfort är beroende på uppdraget. 

 

Pentland (1993), Carrington och Catasús (2007) och Broberg (2013) beskriver hur hela 

teamet måste känna comfort och hur det på alla hierarktiska nivåer talas om comfort. I 

samtalen med våra respondenter nämnde vi själva inte begreppet comfort. 

Revisorsassistenterna änvände själva ord som “trygghet”, “bekväm”, “att känna 

ansvar” och “komfortabel” i sammanhang där vi själva skulle ha använt ordet comfort. 

Endast revisorsassistent H sa själv vid ett tillfälle ordet “comfort”. Men oavsett vilket 

ordval som brukades är det tydligt att alla anser att begreppets innebörd är viktigt och 

det är något som det förs en löpande dialog kring, kollegor emellan. I sammanhang när 

trygghet beskrevs diskuterades ofta tillit och möjligheten att alltid ställa frågor till 

överordnade som ett sätt att skapa samt sprida comfort inom teamen. För respondent A 

och B är det mycket viktigt att själv förstå för att känna comfort. Om så inte var fallet 

var de inte rädda för att ifrågasätta eller påpeka om de anser att något behövde granskas 

ytterligare. Att en revision inte är färdig innan det att alla medarbetare känner comfort 

som Pentland (1993) menar är dock något som ett uttalande från respondent C får oss att 

vilja ifrågasätta. Intervjuperson C uttryckte det som att: “man får lära sig att släppa 

vissa saker” även fast det i slutskedet av processen fanns obesvarade frågor.  
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Något som respondent H har reagerat på är den stora tillit som överordnade visar för 

revisorsassistenternas upplevelse av comfort; “ibland känns det som - men gud vad de 

litar på mig!”. Men majoriteten av respondenternas svar visar på att comfort verkar 

spridas både uppåt och nedåt inom revisionsteamets hierarki. Denna spridning bygger 

mycket på att det genomgående upprätthålls en dialog. Det skiljde sig åt mellan olika 

individer vad som ytterligare krävdes för att uppleva comfort. Respondent J lyfte fram 

vikten av “bra underlag” och med dessa, samt vetskapen om kommande interna 

kontroller, kände sig personen trygg att lämna vidare utförd granskning till den 

överordnande. En annan revisorsassistent belyste vikten av att få vara delaktig fram till 

slutet av revisionen och få se helheten även efter att dennes eget arbete med uppdraget 

egentligen var avslutat. Intervjuperson F menar i jämförelse att de överordnades 

erfarenhet gör att revisorsassistenten känner sig nöjd och accepterar deras upplevda 

comfort. 

 

Respondent C känner sig trygg med att genomföra stora delar av arbetet själv. 

Revisorsassistent C förklarar självsäkert hur revisorn “bara kan skriva under” när 

assistentens granskning är klar och dokumentationen har lämnats vidare till den 

påskrivande revisorn. De nyss nämnda åsikterna är bara exempel på hur stor betydelse 

personlighet har på upplevelsen av comfort. Många av de vi intervjuat har vid flertalet 

tillfällen berättat att personlighet och personkemi inom teamet har mycket stor 

betydelse. Dessa betraktelser stämmer väl överens med Broberg (2013) som bland annat 

menar på att en välfungerande gruppdynamik är väsentligt och bidrar till känslan av 

comfort. Ett exempel som diskuterades under intervjuerna var de kontroller som 

utfördes och den överordnades personlighet var något som till viss del verkar påverka 

förtroendet för kontrollerna. Respondent I berättade att “vissa är mer noggranna än 

andra” och respondent H påpekade att det är “mycket personligt också, vilka man litar 

på och inte litar på”. 

 

Koenberger et al. (2011) diskuterar hur en hierarkisk struktur inom professionen kan 

visa sig i kontorets utformning, de målar upp en bild av kontorslandskap där hierarkin är 

påtaglig i den fysiska arbetsmiljön. I vår intervju nämner respondent C att de sitter i 

blandade grupper på kontoret. Allt för att revisorsassistenterna ska uppmuntras till att 

ställa eventuella frågor till de mer erfarna kollegorna. På samma sätt sitter teamet 
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tillsammans och arbetar ute hos kund för att underlätta för frågor. Respondent E berättar 

flera gånger att det alltid finns någon att fråga, något som de flesta andra tillfrågade 

också bekräftar. Den hierarkiska struktur som revisionsteam ofta baseras på (Svanström, 

2008) framhäver respondenterna framförallt som något positivt. Det innebär att det 

alltid finns någon mer erfaren medarbetare som kan besvara frågor som uppkommer 

löpande under arbetet. Vår uppfattning är att ingen av respondenterna känner ett obehag 

för att fråga överordnade om hjälp. Detta i kontrast till Kosmala och Herrbach (2006) 

som anser att ett sådant obehag riskerar att uppstå i hierarkiskt strukturerade 

organisationer. Även fast några revisorsassistenter uttrycker det som att “ansvarig vet ju 

bäst” eller “det är ju i slutändan upp till partnern på uppdraget att bestämma hur den 

vill göra” understryker flera av respondenterna från östgötska kontor att de ändå 

upplever det som att de arbetar inom en platt organisation. Vissa skillnader mellan 

revisorsassistenternas åsikter kan urskiljas beroende på geografisk placering. 

Respondent D och G uttryckte det som att de bara hade kontakt med uppdragets 

manager och inte rapporterade direkt till den påskrivande revisorn.       

         

1.34.3 Hot mot comfort 

Broberg (2013) diskuterar att discomfort tidvis upplevs under hela revisionsprocessen. 

Ett påstående från respondent J påminner om Brobergs (2013) diskussion: 

 

“(...) osäkerhet känner man väl lite varje gång man stöter på något som inte 

varit i någon tidigare granskning.” 

 

Flera andra respondenter nämner också att osäkerhet är vanligt förekommande, 

framförallt under den första tiden som nyanställd. Exempelvis respondent E sa att denne 

inte förstod arbetsuppgifternas syfte till en början. Det går att urskilja vissa likheter i hur 

de mest nyanställda revisorsassistenterna, de som arbetat mindre än ett år, diskuterar 

förståelse. De som började sin anställning på våren fick först komma in i processen med 

bokslutsgranskning, som respondent F uttrycker det “är mer att man kollar siffrorna”. 

Dessa respondenter svarar i större utsträckning att de känner att de förstår syftet eller att 

det tog kortare tid att förstå det i jämförelse med dem som påbörjade sin anställning 

under hösten då främst förvaltningsgranskning genomförs. Detta kan också studeras i 

förhållande till de revisorsassistenter som arbetat en längre tid, cirka tre år. Majoriteten 



54 

 

av de tillfrågade som arbetat ungefär tre år menar på att det var först under andra 

anställningsåret som en genuin förståelse för arbetets syfte skapades. En tanke är att det 

endast är de något mer erfarna respondenterna som förstår eller åtminstone har större 

förståelse för komplexiteten samt helheten och det är därför det går att se ett visst 

mönster bland svaren i förhållande till erfarenhet.  

  

Intervjuperson E belyser att det är viktigt att räta ut alla frågetecken för att känna 

comfort. Det kan jämföras med Pentland (1993) samt Carrington och Catasús (2007) 

som anser att processen att omvandla siffror som skapat discomfort till rena siffror 

genererar comfort. Trots tidigare diskussioner om hur överordnades känsla av comfort 

sprids till revisorsassistenterna kan det också uppfattas som ett hot mot upplevelsen av 

comfort. Respondent H uttryckte att om en överordnad signalerar att revisionen börjar 

bli klar kan det, istället för trygghet och lugn, göra att revisorsassistenten känner sig 

stressad.  

 

Gemensamt för alla hot mot våra revisorsassistenters upplevelse av comfort är att de är 

mycket beroende av det unika uppdraget och dess omfattning. Interna förutsättningar 

och tidsmässiga begränsningar måste balanseras så att hoten begränsas till en lagom 

nivå som teamet kan acceptera. 

 

1.34.4 Slutlig comfort 

Slutlig comfort nås när “den färdiga rapporten är avlämnad till kunden” som 

respondent I och Pentland (1993) beskriver det. Men här går åsikterna mellan 

respondenterna isär och till exempel intervjuperson H lägger större vikt vid att vara en 

del av helheten under hela processen. För respondent G och J är det viktigare att ha fått 

alla sina frågor besvarade eller att interna kontroller har genomförts korrekt för att 

känna slutlig comfort. Även faktorer som förberedelse och möjlighet till professionell 

bedömning visade sig vara relevant för upplevelsen av comfort. Intervjuperson I 

redogör också för vikten av att arbetet har färdigställs inom utsatt tid. Återigen är det 

dock mycket beroende på omständigheterna, revisorsassistentens personlighet, kunden 

och uppdraget när slutlig comfort anses vara nådd. Pentland (1993), Carrington och 

Catasús (2007) samt Broberg (2013) är överens om att ritualer och kontroller är metoder 

för att nå dit. Något som respondent D adderar till dessa är huruvida revisorsassistenten 
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upplever att denne har fått bra feedback på kontrollerna. Möjligheten för 

revisorsassistenten att kunna lämna över sin granskning till mer erfarna kollegor för 

kontroll, visade våra intervjuerna, bidrar också till den slutliga upplevelsen av comfort. 

 

1.35 Utveckling av modell 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att samband verkar finnas mellan upplevt 

handlingsutrymme och comfort. Flera variabler, så som erfarenhet, personlighet och 

structure/kontroller, återkommer som påverkande faktorer för både handlingsutrymme 

och comfort vilket tyder på relationens komplexitet. För att tydliggöra detta, och de 

övriga faktorernas inverkan på relationen, har vi med hjälp av empirin sammanfattat nya 

nyckelbegrepp. Utifrån dessa och vår analys har vi omarbetat figur 3.1 och utvecklat 

figur 6.1.  

 

 

 

 

Figur 6.1 Utvecklad modell över sammanfattade nyckelbegrepp samt relationen mellan 

handlingsutrymme och comfort utifrån empirin 
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I figur 6.1 har vi sammanfattat de nyckelbegrepp som respondenterna framhävde 

påverkar handlingsutrymme och comfort. Dessa begrepp har vi använt och analyserat i 

vår analys. Utifrån analysen har vi försökt illustrera hur variablerna bidrar till 

revisorsassistenternas handlingsutrymme. Modellen är inte skalenligt ritad utan är 

framför allt tänkt att förklara om respektive faktor bidrar till ett högt eller lågt 

handlingsutrymme eller comfort. De olika variablerna är dock rankade inbördes.  

 

1.35.1 Handlingsutrymme 

Längst till vänster i den utvecklade modellen har vi placerat de faktorer som bara 

påverkar handlingsutrymmet. Medvetenhet om valmöjligheter verkar skapa en hög grad 

av handlingsutrymme. Vi har också sett tecken på att byråtillhörighet inverkar på 

handlingsutrymmet. Revisorsassistenter som arbetar på revisionsbyråer inom Big 4 

uppger att de har flera större uppdrag i högre utsträckning än de som jobbar på andra 

byråer. I de större uppdragen får de mindre handlingsutrymme och mer tydliga 

arbetsinstruktioner. De revisorsassistenter som arbetar på mindre byråer berättar oftare 

att de har små uppdrag där de själva utför större delen av revisionen och därför har ett 

större handlingsutrymme. Våra resultat tyder på att Finkelstein och Peterafs (2007) teori 

om handlingsutrymme vid komplexa uppdrag inte är applicerbar på våra tillfrågade 

revisorsassistenter. Eftersom de är långt ner i hierarkin får de istället mindre 

handlingsutrymme vid mer komplexa uppdrag.  

 

1.35.2 Comfort 

Längst till höger i figur 6.1 har vi placerat de faktorer som bara har inflytande på 

comfort. Möjligheten att ställa frågor och på så vis eliminera orosmoln verkar skapa en 

hög känsla av comfort för revisorsassistenterna. Våra resultat tyder också på att 

medarbetare inverkar på upplevelsen av comfort, men det är olika på vilket sätt. Enligt 

flera av våra respondenter är personkemi viktigt och tilliten varierar beroende på 

kollega, därför kan variabeln medarbetare bidra till både högre eller lägre nivåer av 

comfort.  

 

Faktorerna helhetsförståelse - som påverkar graden av upplevd comfort - och förståelse 

- som påverkar handlingsutrymmet - placerar sig relativt högt upp i respektive box. De 

kan verka lika men innebörden av faktorerna skiljer sig åt och det är inte samma sak 
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som vi avser. Förståelse syftar till revisorsassistentens arbetsuppgifter och då assistenten 

är medveten om vad som ska genomföras har den ett större handlingsutrymme. 

Helhetsförståelse syftar istället till revisorsassistentens upplevelse av delaktighet under 

uppdragets genomförande vilket resulterar i en förståelse för hur teamet ligger till i 

revisionsprocessen.  

 

1.35.3 Relationen mellan upplevt handlingsutrymme och comfort 

Beträffande hur revisorsassistenter ser på relationen mellan handlingsutrymme och 

comfort lyfter vår studie fram faktorerna erfarenhet, personlighet samt 

structure/kontroller. Det är dessa tre som påverkar både handlingsutrymme och comfort. 

Hög erfarenhet innebär utifrån våra respondenter att desto längre tid revisorsassistenten 

har arbetat desto mer handlingsutrymme vill denne ha. Mer erfarenhet verkar också 

påverka upplevelsen av comfort positivt. Med högre grad av erfarenhet känner de 

tillfrågade revisorsassistenterna större comfort, vilket verkar bero på att de då är mer 

självsäkra i sin yrkesroll och inte påträffar nya problem lika ofta. Sedan tidigare har vi 

noterat att teorin belyser erfarenhet som en viktig faktor för upplevelsen av 

handlingsutrymme (se Figur 3.1). Men med utgångspunkt i vår empiri tyder det på att 

erfarenhet följaktligen också påverkar comfort.         

 

Utifrån vår kvalitativa studie kan vi tydligt se att vad som inverkar på relationen mellan 

respondenternas upplevda handlingsutrymme och comfort är mycket individuellt. 

Personlighet är därför en av de viktigaste faktorerna som påverkar hur 

revisorsassistenterna ser på sambandet mellan handlingsutrymme och comfort. Vi har 

försökt förtydliga hur personlighet kan påverka med hjälp av pilar i Figur 6.1. Som vi 

tidigare i empiri- och analyskapitlet har beskrivit finns det när det gäller inställning till 

handlingsutrymme allt från de individer som uttrycker att “ansvar är något man vill 

ha” till dem som snarare uttrycker en oro över medarbetarnas stora tillit. Samma 

variation kunde vi också se beträffande comfort. Sådana skilda svar innebär att 

personlighet kan bidra till upplevelse av högt, lågt eller medelhögt handlingsutrymme 

samt comfort. 

 

Den sista gemensamma faktorn som påverkar relationen mellan handlingsutrymme och 

comfort är structure/kontroller. Vi har valt att lägga ihop dessa begrepp som en variabel 
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eftersom de båda är hänförliga till revisionsbyråns interna rutiner. Mycket 

structure/kontroller skapar ett lågt handlingsutrymme eftersom det medför att 

revisorsassistenterna får mindre möjlighet att själv använda judgement. Samtidigt som 

mycket structure/kontroller tvärtom bidrar till hög comfort.     

 

1.36 Sammanfattning 

De tillfrågade revisorsassistenterna upplevde att deras arbetsuppgifter präglas av hög 

structure och att detta leder till att valmöjligheterna begränsas. Kopplat till Hambrick 

och Finkelstein (1987) innebär det att våra respondenter enligt forskarnas definition inte 

har ett stort handlingsutrymme. Tvärtemot Finkelstein och Peteraf (2007) teori antyder 

vår studie att revisorsassistenter får mindre ansvar och ett lägre handlingsutrymme på 

mer komplexa uppdrag. Mindre och simplare uppdrag ger ett större handlingsutrymme 

och eftersom sådana kunder i större utsträckning förekommer hos byråer som inte 

tillhör Big 4 verkar det som att byråtillhörighet till viss del påverkar 

handlingsutrymmet. Hambrick och Finkelsteins (1987) faktor “miljö” är däremot inget 

som tycks ha effekt på revisorsassistenters handlingsutrymme.  

 

Erfarenhet och personlighet är något som både teorin samt vår empiri belyser som 

viktiga faktorer för graden av handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987; Libby 

& Frederick, 1990; Hutzchenreuter & Kleindienst, 2013).    

 

För att uppleva comfort tyder vår empiri på att det behövs ett samarbete kollegor 

emellan och detta antyder ett samband med Carrington och Catasús (2007) teori som 

belyser vikten av att hela teamet känner comfort. För respondenterna är tillit och 

personlighet viktiga variabler som påverkar upplevelsen av comfort vilket stödjer både 

Pentlands (1993) och Brobergs (2013) forskning om comfort. Majoriteten av de 

intervjuade revisorsassistenterna kände sig trygga med att väsentliga fel upptäcks i 

interna kontroller. Uppdragens och byråns storlek är också relevanta element som 

inverkar på revisorsassistenternas comfort.  

 

Discomfort elimineras enligt respondenterna med hjälp av frågor eller intern structure, 

vilket kan tolkas som att Carrington och Catasús (2007) definition av comfort är 
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applicerbar på de tillfrågade revisorsassistenternas vardag. Erfarenhet är enligt 

Carrington och Catasús (2007) en viktig källa till comfort. Detta vittnar även 

revisorsassistenternas berättelser om. Möjligheten att få en helhetsförståelse för 

uppdraget var viktigt för en av respondenterna och denne var inte nöjd med att bara 

acceptera en överordnads känsla av comfort, vilket Pentlands (1993) definition av 

comfort antyder. 
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Slutsatser och diskussion 

I vår slutsats sammanfattar vi vår utvecklade modell från kapitel sex och för en 

diskussion kring den samt presenterar våra slutsatser. Vi avslutar med att ge förslag för 

fortsatt forskning på området. 

 

1.37 Diskussion av resultat och analys 

Den här studien har utforskat revisorsassistenters upplevda handlingsutrymme, deras 

upplevelse av comfort och hur relationen mellan dessa ser ut. Med hjälp av tidigare 

forskning samt empiriskt material från intervjuer med åtta stycken revisorsassistenter 

och två före detta revisorsassistenter har vi fördjupat oss i ämnet. 

 

1.37.1 Erfarenhet 

Svaren från våra respondenter tyder på att det finns flera olika faktorer som påverkar 

sambandet mellan det upplevda handlingsutrymmet och känslan av comfort. Först och 

främst kan vi konstatera att vad som påverkar upplevelsen av comfort är mycket 

individuellt och endast ett fåtal omständigheter berörs av alla våra respondenter. 

Resultatet tyder på att upplevelsen av både handlingsutrymmet och comfort är beroende 

av individens erfarenhet samt dennes tilltro till medarbetarnas kunskap. Med växande 

erfarenhet antyder flera revisorsassistenter att de vill ha mer ansvar och utvidgat 

handlingsutrymme, vilket tyder på att de då är mer självsäkra och lättare känner 

comfort, i jämförelse med när de var nyanställda. Andra respondenter menar på att ett 

för stort handlingsutrymme skapar discomfort, det var mycket få som uppgav att de 

känner mindre comfort av ett för litet handlingsutrymme. 

  

Libby och Frederick (1990) menar att erfarenhet är en stor fördel i revisionsbranschen 

då det underlättar planering och utförande av revisionen. Erfarenhet är också en viktig 

källa för att känna comfort (Carrington & Catasús, 2007). Vårt resultat tyder även det på 

att erfarenhet är viktigt för revisorsassistenter. Respondenter nämner att med mer 

erfarenhet följer ett större handlingsutrymme, då de får allt mer ansvar och blir mindre 

styrda. Något som framgick i empirin var att erfarenheten påverkar comfort i hög grad. 
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Erfarenhet ger en helt annan trygghet i arbetsuppgifterna och bidrar till 

revisorsassistenters comfort. En erfaren revisorsassistent är därför tryggare med ett 

större handlingsutrymme och känner lättare comfort. Därför tyder våra resultat på att 

erfarenhet har en tydlig påverkan på relationen mellan handlingsutrymme och comfort. 

  

1.37.2 Personlighet 

Personlighet är viktigt för hur stort handlingsutrymme en individ vill ha (Hambrick & 

Finkelstein, 1987; Hutzchenreuter & Kleindienst, 2013). Även comfort påverkas av 

personlighet. Både Pentland (1993) och Broberg menar att comfort varierar från person 

till person. Bland våra respondenter framhålls personlighet som viktigt både i fråga om 

handlingsutrymme och comfort. Många respondenter menade att det är möjligt att få 

större handlingsutrymme om personen i fråga visar upp sig och vill ha ansvar. När vi 

ställde frågor om våra revisorsassistenters comfort fick vi varierande svar vilket tyder på 

att personlighet påverkar mycket. Det verkar därför som att personlighet är en viktig 

faktor för att förklara relationen mellan handlingsutrymme och comfort. 

 

1.37.3 Structure/kontroll  

Noggranna interna kontroller och mycket structure begränsar enligt våra respondenter 

deras handlingsutrymme. Vårt resultat är enigt med Bamber et al. (1989) som menar att 

strikta interna kontroller är ett tecken på en hög grad av structure. Med mycket structure 

standardiseras arbetet och begränsar de valmöjligheter som finns hos revisorsassistenter 

(Bamber et al., 1989). Vid tillit till interna kontroller visar vårt resultat däremot att det 

blir lättare att få en känsla av comfort. Våra revisorsassistenter tyckte att det ger en 

trygghet att veta att deras arbete kontrolleras och att väsentliga fel upptäcks. Några 

ansåg att det fungerar som en kvalitetsstämpel på arbetet. De berättade däremot att de, 

oavsett kontroller, är noggranna i sitt arbete eftersom det skulle vara besvärligt om 

kontrollerna skulle upptäcka misstag. Interna kontroller kan enligt några respondenter 

minska ansvaret på revisorsassistenterna. Det kan hjälpa dem känna comfort vilket 

påverkar överordnade revisorers comfort, eftersom de behöver lita på 

revisorsassistenterna i sin bedömning och inte kan utföra hela arbetet själva. Det kan 

kopplas till Pentlands (1993) definition av comfort som en fysisk vara.  
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Respondenterna som upplevde en hög grad av comfort ville i större utsträckning ha ett 

mer omfattande handlingsutrymme. Det visade sig också att en kombination av 

magkänsla och structure skapar comfort för våra revisorsassistenter, som många gånger 

kopplat till en individuell upplevelse av lagom stort handlingsutrymme.  

 

1.38 Slutsatser  

Hur revisorsassistenter ser på relationen mellan handlingsutrymme och comfort 

påverkas, enligt vårt resultat, framför allt av tre faktorer. Arbetet indikerar på att 

erfarenhet, personlighet och interna kontroller eller structure är de mest väsentliga 

posterna. Respondenternas berättelser tyder på att med mer erfarenhet får de ett större 

handlingsutrymme och blir mindre styrda i sitt vardagliga arbete. Studiens resultat kan 

tolkas som att mer erfarenhet också skapar en trygghetskänsla som mynnar ut i högre 

upplevd comfort. Möjligheten att ställa frågor till medarbetare återkom flera gånger som 

en källa till comfort för revisorsassistenterna. Det tyder på att tilltron till kollegor och 

tilliten till deras erfarenhet är betydande både för upplevelsen av comfort samt önskad 

storlek på handlingsutrymmet. Det går att urskilja ett mönster i detta som innebär att 

graden av handlingsutrymme och nivån av upplevd comfort, beroende på erfarenheten, 

har inverkan på relationen mellan handlingsutrymme och comfort. 

  

Vad som skapar comfort och hur stort handlingsutrymme revisorsassistenterna vill ha 

samt känner sig bekväma med är mycket individuellt. Enligt vår studie verkar 

personlighet vara avgörande eftersom respondenternas svar i många fall skiljer sig åt, 

beträffande vad som inverkar på relationen mellan handlingsutrymme och comfort. De 

närliggande faktorerna kontroller och structure kan tolkas påverka handlingsutrymme 

samt comfort på olika sätt. Förtroendet och tilliten till interna kontroller verkar skapa en 

större känsla av comfort eftersom revisorsassistenten då kan förlita sig på att allt ansvar 

inte ligger på denne och eventuella misstag upptäcks. Gällande handlingsutrymmet kan 

vi se tendenser till att hög intern structure istället begränsar nivån på 

handlingsutrymmet. Det kan tolkas som att relationen mellan handlingsutrymme och 

comfort påverkas av kontroller samt structure. 
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För revisionsbranschen kan vår studie ge en bättre inblick i revisorsassistenters annars 

ganska outforskade vardag. Det kan vara bra för revisionsbyråer att få en större 

förståelse för hur revisorsassistenter ser på relationen mellan handlingsutrymme och 

comfort. En sådan förståelse skulle kunna innebära att branschens höga 

personalomsättning kan minskas. Det kan även innebära att studenter får en mer 

rättvisande bild av yrket som revisorsassistent. En högre förståelse för 

revisorassistenters vardag kan också minska tidspress och orimliga förväntningar. Vårt 

arbete bidrar till att belysa vikten av erfarenhet och personlighet hos revisorsassistenter. 

Ett exempel kan vara att tidigt under revisorsassistentens anställning låta personen 

arbeta mycket nära erfarna kollegor. Samtidigt bör byrån vara lyhörd för vad just den 

individen behöver för att uppleva comfort och, om möjligt, påskynda utvecklingen av 

egen erfarenhet. Vår studie kan också tolkas som att branschen bör låta 

revisorsassistenter även fortsättningsvis genomgå löpande utbildningar för att skapa 

erfarenhet. Vårt arbete bidrar till det annars begränsade utbudet av forskning som berör 

revisorsassistenter, deras handlingsutrymme, comfort och relationen däremellan. 

 

1.39 Egna reflektioner 

Under arbetet med vår studie har vi sett flera intressanta fenomen som vi inte finner stöd 

för i teorin eller som vi anser att vi inte har ett tillräckligt gediget material för att dra 

några slutsatser kring. För att kunna utveckla tillförlitliga resonemang om detta skulle 

vårt syfte och empiriinsamling behöva formas om. En företeelse som vi har 

uppmärksammat är skillnaden mellan revisorsassistenternas upplevelser beroende på 

byråtillhörighet. Vi har till viss del dragit slutsatser om detta i vår studie men vi ser 

också tecken på att typen av byrå - Big 4 eller annan - påverkas av kontorets geografiska 

placering. Revisorsassistenter som inte tillhörde Big 4 i Stockholmsområdet svarade 

liknande de som tillhörde Big 4 kontor i Östergötland. Svaren från de som arbetade vid 

ett annat kontor i Östergötland eller ett Big 4 kontor i Stockholm skiljde sig åt från de 

övriga. Utifrån detta ser vi ett mönster på att det finns tre olika kategorier av byråer, där 

grupp ett består av revisorsassistenter tillhörande Big 4 i Stockholm. Kategori två 

innefattar revisorsassistenter tillhörande annan byrå i Stockholm och de som arbetar vid 

en Big 4 byrå i Östergötland. Revisorsassistenter anställda vid en annan byrå i 

Östergötland bildar den tredje gruppen. Det indikerar att revisorsassistenternas åsikter 
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och upplevelser av handlingsutrymme, comfort samt relationen däremellan främst 

påverkas av arbetsplatsens eller uppdragens storlek, inte om kontoret tillhör Big 4 eller 

ej. 

  

Syftet med att även inkludera före detta revisorsassistenter i studien var att tillföra 

ytterligare ett perspektiv. I vårt fall särskiljde sig de två tidigare revisorsassistenternas 

åsikter inte på något sätt ifrån de övriga respondenterna. Detta kan beror på att vi vid 

intervjun inte ställde några annorlunda frågor till dem eller gav något utrymme för 

exempelvis kritik mot branschen eller dylikt. Om vi idag skulle få möjlighet att göra om 

studien hade vi antagligen utnyttjat dessa två individer annorlunda - samtidigt som det 

faktum att deras tankar inte avviker också är ett intressant resultat i sig. Eftersom den 

här delen av vårt arbete innefattar ett mycket litet urval vill vi inte dra några slutsatser 

utifrån detta fenomen, det är möjligt att det bara är en slump att just dessa individers 

åsikter överensstämmer med de övriga respondenterna. 

  

Om det funnits mer forskning tillgänglig om revisorsassistenter hade vi ha utgått ifrån 

sådan teori. I dagsläget är så inte fallet utan majoriteten av studiens vetenskapliga 

underlag baseras på teori om auktoriserade eller mer erfarna revisorer. Eftersom en av 

våra slutsatser berör just erfarenhet är det viktigt att fundera på hur resultatet kan ha 

påverkats av teorin och om den verkligen är applicerbar på revisorsassistenter. En tanke 

är att studien istället skulle ha kunnat utformats utifrån en induktiv ansats för att 

undkomma denna eventuella problematik. Men framför allt behöver vi överväga hur 

mycket det skiljer sig åt mellan erfarna revisorers och revisorsassistenters uppfattning 

om handlingsutrymme och comfort. Efter genomförandet av vår studie kan vi konstatera 

att det varierar huruvida tillgänglig teori går att applicera även på revisorsassistenter. 

 

1.40 Förslag till framtida forskning 

Vårt arbete har studerat relationen mellan handlingsutrymme och comfort på djupet. Det 

skulle vara intressant att se om en större och mer generaliserbar undersökning kommer 

fram till liknande resultat.  
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På grund av tidsskäl har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar i vårt urval som 

också påverkat resultatet. Vi har inte avsett att i första hand studera och jämföra byråer. 

Vi har däremot hittat vissa tecken på att det skiljer sig åt mellan byråer, vilket vi anser 

skulle vara ett intressant ämne att fördjupa sig i. 

 

Vi har i vår studie intervjuat två personer som nyligen slutat arbeta som 

revisorersassistenter. I våra resultat har vi inte kunnat urskilja några skillnader mellan 

dessa och de nuvarande revisorsassistenterna. Eftersom vi bara intervjuat två före detta 

revisorsassistenter kan det vara svårt att få tydliga resultat. Därför skulle det vara 

intressant att se en studie som jämför före detta revisorsassistenter med de som nu 

jobbar som assistenter.  
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Bilagor 

Inledning 

1.1.  Ålder? 

1.2.  När tog du examen och vart ifrån? 

1.3.  Hur länge har du arbetat/arbetade du på byrån? 

1.4.  Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi? 

Revisorsassistentens roll 

2.1.  Beskriv din roll och vilka arbetsuppgifter den innefattar! 

2.2.  Hur delaktig upplever du att du är i revisionsprocessen (som helhet)? 

2.3.  Hur stor del av granskningen sker med överordnade kollegor närvarande? 

2.4.  Upplever du någon skillnad när överordnade är närvarande? Varför? 

Handlingsutrymme 

3.1.  Hur och när får du instruktioner om hur en granskning ska utföras? 

- Hur detaljerade är instruktionerna? 

3.2.  Vilka valmöjligheter anser du att du har i granskningprocessen? 

3.3.  Förstår du alltid vad det är du granskar och vad syftet med granskningen är? 

3.4.  Hur hanteras olika åsikter, kollegor emellan under granskningen? Vad gör du i dessa 

situationer? 

3.5.  Om du har granskat en post och den överordnade revisorn är nöjd med granskningen, 

men du känner dig något osäker, vad gör du då? 

3.6.  Hur delaktig upplever du att du är när det gäller att avgöra om tillräckliga bevis 

samlats in? 

3.7.  Har alla revisorsassistenter samma grad av ansvar? 

 

 Comfort 

4.1.  Vad gör du för att känna dig säker i ditt arbete? 

4.2.  Hur vet du att du har samlat in tillräckliga bevis? 

4.3.  Vad är det viktigaste för att du ska känna dig bekväm när en revision är avslutad? 

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

lägen?  



 

4.5.  Om du skulle begå ett fel under revisionen, känner du dig trygg med att andra kollegor 

skulle upptäcka det? 

4.6.  Om en överordnad kollega känner sig nöjd med granskningen har det någon påverkan 

på dig? 

  

Avslutande frågor  

5.1 Känner du att ansvaret påverkar tryggheten för ditt arbete? 

5.2 Är det något som du vill tillägga eller komplettera? 

 


