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Sammanfattning 

Uppsatsens titel:   Vem gör vad inom revisionsteam? 

Författare:   Antonia Prantner & Sara Bärlund 

Handledare:   Pernilla Broberg 

Problemformulering: Tidigare forskning/studier om en revisors bedömning 

fokuserar i stor utsträckning enbart på enskilda 

revisorer, trots att mycket av revisionen sker i team. 

Teorin som finns om teamarbete inom revision 

innehåller framförallt uppfattningar kring hur arbetet 

ska fördelas och hur teamarbetet är tänkt att fungera, 

samt beskriver fyra traditionella roller inom 

revisionsteam. Dock förekommer det få studier om 

vilka olika medlemmar som finns inom ett 

revisionsteam i praktiken och vad dessa medlemmar 

faktiskt gör.  

Syfte: Studiens syfte är att beskriva vilka roller det finns 

inom revisionsteam och hur arbetsdelningen ser ut 

mellan teammedlemmarna.   

Metod: Studien är kvalitativ och har en induktiv ansats med 

deduktiva inslag. För att besvara syftet har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med 

respondenter från olika revisionsbyråer samt material 

från olika revisionsbyråers hemsidor och 

jobbannonser inom revision har använts.  

Slutsats: Antal medlemmar och roller i ett revisionsteam 

påverkas av byrå-, uppdrags- och kontorsstorlek, 

erfarenhet hos enskilda teammedlemmar samt klient. 

Dessa faktorer påverkar också vad respektive roll 

gör. Inom ett revisionsteam finns det minst en 

påskrivande revisor och en revisorsassistent. De 

traditionella rollerna som omnämns i teorin 

förekommer också i praktiken, men ibland med andra 

benämningar och ansvarsområden. 

Revisorsassistenter utför den största delen av 

granskningen, medan de överordnade revisorerna 

ansvarar mer för administrativt arbete såsom att 

planera revisionen, fördela ut arbete eller ansvara för 

klientrelaterade aktiviteter. 

Nyckelord: revisionsteam, hierarkisk struktur, roller, 

arbetsdelning, audit practice    

  



 
 

Abstract 
Title:    Who does what in the audit team? 

Authors:    Antonia Prantner & Sara Bärlund  

Supervisor:    Pernilla Broberg 

Problem: Previous research/studies that has been done on 

auditor’s judgments, focuses largely on individual 

auditors only, despite the fact that much of the audit 

is done in teams. The theory about teamwork in 

auditing includes above all perceptions of how the 

work is divided in the team and how teams are 

supposed to work, it also describes four traditional 

roles in auditing. However, there are few studies 

published about what different kinds of members 

exist in practice within audit teams and what these 

members actually do. 

Aim: The aim of the study is to describe which roles exists 

within the audit team and how the job splitting is 

done between teammembers.  

Method: It is a qualitative study that has an inductive 

approach but includes some deductive elements. To 

be able to answer the aim of the study, semi-

structured interviews were conducted with 

respondents from different audit firms, as well as 

using materials obtained from audit firms websites’ 

and job advertising within the audit area. 

Conclusion: The number of members and roles in an audit team is 

affected by assignment-, firm- and office size but 

also by the experience of the individual member and 

the client. These factors also affect what each role 

does. In an audit team there has to be at least one 

engagement leader and one junior auditor. The 

traditional roles   that is known in the theory are also 

present in the empirical data, but sometimes with 

different titles and different fields of 

responsibility.The junior auditors are the ones that do 

the biggest part of the audit, while the superior 

auditors are responsible for administrative work like 

planing, job splitting, or is responsible for 

clientrelated activities. 

Keywords:  audit teams, hierarchical structure, roles, job 

splitting, audit practice 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet följt av problemformulering och syfte.    

 

1.1 Bakgrund 
 

Många företag väljer att arbeta i team för att de ska kunna prestera på ett effektivare sätt 

(Cohen & Bailey, 1997; Gardner, Gino & Bradley, 2012). Team används dessutom som 

det främsta verktyget i organisationer för att samordna människor med olika färdigheter 

som behövs för ett visst projekt. På grund av detta betonar Cohen och Bailey (1997) 

vikten av team för att nå organisatorisk framgång i den moderna ekonomin. En revision 

utförs ofta av ett revisionsteam (Bamber, 1983; Carrington, 2010: 194-198; Goby & 

Lewis, 1999; Pentlant, 1993; Trotman, Bauer & Hamphreys, 2015). Ett revisionsteam 

består av två eller fler medlemmar som tillsammans arbetar med ett revisionsuppdrag 

och kommer från samma revisionsbyrå (Trotman et al., 2015).  

 

Inom revisionsteam är det vanligt med en hierarkisk struktur där beslut fattas av 

revisorer högre upp i ledet (Bamber, 1983; Rudolph & Welker, 1998). Baserat på denna 

struktur gör revisorer bedömningar med hjälp av revisionsbevis som revisorer längre ner 

i hierarkin har förberett (Bamber, 1983). Förberedelserna för att tillsammans komma 

fram till en bedömning, det vill säga ett revisionsuttalande, bygger på aktiviteter som 

har fördelats mellan medlemmar inom revisionsteamet (Bamber, 1983). För att 

omvandla medlemmarnas åtskilda insatser till en gemensam slutprodukt (ett 

revisionsuttalande) är kommunikation mellan teammedlemmarna ett grundläggande 

verktyg (Rudolph & Welker, 1998). Kommunikation är enligt Broberg (2013) samt 

Goby och Lewis (1999) avgörande vid utförande av dagliga aktiviteter inom 

revisionsteam. Mängden information och kvaliteten på informationen som utbyts inom 

revisionsteam kan vara beroende av teamets organisatoriska struktur (Rudolph & 

Welker, 1998).  

 

Revisionsteams hierarkiska struktur går även att urskilja i revisionsarbetets 

granskningsprocess. Granskningsprocessen sker genom att en överordnad revisor 

granskar och kontrollerar det arbete som den underordnade revisorn har utfört. Hur 
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mycket individer kan agera samt påverka sitt arbete beror på hur mycket 

handlingsutrymme de har och detta kan skilja sig mellan olika organisationer (Hambrick 

& Finkelstein, 1987). Granskningsprocessen utförs av varje nivå i revisionsteamet, det 

vill säga från revisionsassistent till partner (Broberg, 2013; Carrington, 2010: 194-198; 

Pentland 1993). Denna process är komplex eftersom de överordnade revisorerna måste 

bedöma kapaciteten hos de underordnande och ta reda på om den information som de 

ger ut är tillförlitlig (Bamber, 1983). Är det något som inte stämmer skickas 

granskningsarbetet tillbaka med noteringar om vad som behöver korrigeras (Pentland, 

1993). Granskningsprocessen kan vara mer eller mindre strukturerad (Öhman, Häckner, 

Jansson & Tschudi, 2006). Trotman et al. (2015) diskuterar möjliga anledningar till 

varför denna granskningsprocess kan förbättra kvaliteten av revisionen. Författarna 

menar på att förbättringen kan uppnås genom diversifikationseffekten som innebär att 

ytterligare en part bedömer granskningsarbetet av en annan part. Ytterligare en 

anledning kan vara interaktionseffekten då diskussionen mellan två medlemmar leder 

till någon form av kognitiv stimulans. Slutligen diskuterar de den hierarkiska effekten 

som innebär att en högre uppsatt ledare i rangordningen beslutar vilka olika delar som 

väger tyngst i bedömningen (Trotman et al., 2015).  

 

Pentland (1993) menar att revisionsarbete och granskningsprocessen inte enbart är en 

kognitiv process, utan den involverar även emotion. Han belyser i sin studie vikten av 

att känna comfort och att det kan liknas vid att ha en bra magkänsla. I studien kommer 

det engelska begreppet comfort att tillämpas (jmf., Broberg, 2013). Carrington (2010: 

27-28) beskriver att comfort är ett tillstånd som uppnås genom att undanröja olika 

orosmoment som föreligger för att känna trygghet. En likande definition av comfort har 

gjorts av Carrington och Catasús (2007) där de beskriver att det är en process att 

omvandla siffror från ett opålitligt tillstånd till en form som upplevs komfortabel. 

Pentland (1993) lyfter att alla medlemmar i teamet behöver känna comfort med arbetet 

och det skapas genom sociala interaktioner mellan medlemmarna.  

 

Trots den strikt hierarkiska strukturen som råder inom revisionsteam menar Carrington 

(2010: 194,198) att det kan finnas ett behov av att se strukturen inom teamet som platt. 

Detta i och med att den minst erfarna revisorn är den som utför “grovarbetet” i 

granskningsprocessen, medan den mest erfarna kan vara helt utomstående från 

revisionen. Det är därför viktigt att revisorer längre ner i kedjan ska känna sig trygga 
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med att fråga högre uppsatta och erfarna ledare när osäkerhet råder. Exakt hur själva 

revisionsteamet är utformat kan komma att skilja sig beroende på hur stort och 

komplext ett uppdrag med en klient och dess organisation är (Carrington, 2010: 194). 

Förutom komplexitet och storlek av ett uppdrag menar Gardner et al. (2012) att 

strukturen kan bero på kunskapen och erfarenheten som medlemmarna i ett team 

besitter. Inom revisionsteam är de traditionella rollerna revisorsassistent, senior, 

manager och partner eller påskrivande revisor (Carrington, 2010: 194-197; Muczyk, 

Smith & Davis, 1986). Däremot kan begrepp och titlar skilja sig åt beroende på 

revisionsbyrå (Carrington, 2010: 196). På de större revisionsbyråerna utgörs vanligtvis 

hierarkin inom revisionsteam av tre eller fyra nivåer, medan i de mindre 

revisionsbyråerna kanske det bara finns en auktoriserad revisor eller godkänd revisor 

(Carrington, 2010: 194-195).  

 

1.2 Problemformulering 
 

Den forskning som har gjorts inom revisorns bedömning fokuserar i stor utsträckning på 

enbart enskilda revisorer (Nelson & Tan, 2005), trots att mycket av revisionen sker i 

team (Trotman et al., 2015). Revisionsteam kan skilja sig åt och Carrington (2010: 194) 

menar på att antalet revisorer varierar mellan små och stora revisionsbyråer. Därmed 

kan det förväntas att roller och arbetsdelning i team ser olika ut. Broomé och Trosell 

(2015) visar i sin studie att stora revisionsbyråer ofta har större uppdrag som de 

reviderar, medan små revisionsbyråer har större andel små uppdrag. Stora och komplexa 

uppdrag kan behöva större revisionsteam på upp till sju revisorer, medan små och 

mindre komplexa uppdrag kanske enbart behöver två revisorer (Karlsson & 

Werlemalm, 2015). Därmed kan det antas att det finns skillnader mellan stora och små 

revisionsbyråer som sannolikt påverkar vilka roller som finns inom revisionsteam och 

hur arbetet mellan dessa teammedlemmar är uppdelat. 

 

Trots mycket forskning kring arbete i team (Bamber, 1983; Carrington, 2010: 194-198; 

Goby & Lewis, 1999; Pentlant, 1993; Trotman et al., 2015), finns det få studier som tar 

upp vad de olika medlemmarna inom ett revisionsteam faktiskt gör och även mer 

generellt om vilka roller som finns på en revisionsbyrå. Carrington (2010: 194-198) 

beskriver de traditionella rollerna inom ett revisionsteam och beskriver kortfattat vilka 
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ansvarsområden respektive roll har. Den vetenskapliga litteraturen innehåller teori och 

uppfattningar kring hur arbetet ska fördelas och teamarbetet är tänkt att fungera. Det 

finns dock få studier som undersöker arbetsdelningen i praktiken mellan medlemmarna 

inom revisionsteam, vilket Broberg (2013: 16) beskriver: 

 

...quite a few researchers in the last 15 to 20 years have indicated that the 

knowledge and understanding of auditing practice is not as explicit and well 

developed as one might assume. 

  

Under senaste åren har två studier uppmärksammat detta problem och bidragit med 

kunskap inom området (Broberg, 2013; Karlsson & Werlemalm, 2015). Broberg (2013) 

är en av dessa studier som undersöker vad en auktoriserad revisors arbetsuppgifter är, 

medan Karlsson och Werlemalm (2015) har begränsat sin studie till att undersöka vad 

en revisorsassistent gör. Det saknas däremot studier som utforskar hela revisionsteamets 

arbetsdelning samt om de traditionella rollerna som omnämns i tidigare forskning 

(Carrington, 2010: 194-197; Muczyk et al., 1986) överensstämmer med de roller som 

finns i praktiken eller om det eventuellt förekommer fler därutöver. Vi väljer i vår studie 

att använda oss av Nationalencyklopedins definition av arbetsdelning. Arbetsdelning 

beskrivs som en nedbrytning av arbetet i separata delar som utförs av en eller flera 

individer (Brante, 2016).  

 

Denna studie avser beskriva rollerna och arbetsdelningen i revisionsteam. Studien 

ämnar därmed bidra till en beskrivning för hur audit practice, det vill säga 

revisionsarbetet i praktiken, kan ske på revisionsteamets olika hierarkiska nivåer. En 

sådan beskrivning skulle kunna vara av värde för revisionens olika intressenter, men 

även för den enskilde revisorn och dennes förståelse för de krav som finns på honom 

eller henne när nya hierarkiska positioner uppnås. Det empiriska bidraget kan ge 

forskare inom området ytterligare information genom att bestyrka den befintliga teorin 

om vad revisorer faktiskt gör och vilka roller som existerar i revisionsteam. Detta 

eftersom forskare ofta tenderar att utforska revisorer utan att ta hänsyn till olika roller. 

Genom att dela upp revisorer efter respektive roll kan skillnader dem emellan lättare 

åskådliggöras. Denna studie avser bidra med empirisk data för att försöka minska 

förväntningsgapet som finns kring revisionsyrket genom att bestyrka den befintliga 

teorin som finns och därmed ge förståelse för rollidentiteter samt förtydliga vad som 
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innefattas i rollen för yrkesverksamma revisorer. Studiens fokus är därmed inte att 

åstadkomma ett teoretiskt bidrag, utan mer att försöka bestyrka tidigare resultat från 

befintlig teori med empiriska observationer. 

    

1.3 Syfte 
 

Studiens syfte är att beskriva vilka roller det finns inom revisionsteam och hur 

arbetsdelningen ser ut mellan teammedlemmarna.   

2. Vetenskaplig metod 
 

Inom detta kapitel presenteras och motiveras studiens perspektiv. Därefter följer en 

genomgång av litteraturen som ligger till grund för den teoretiska referensramen.  

 

Denna kvalitativa studie ämnar beskriva den relativt outforskade frågan om vilka roller 

som finns inom revisionsteam och hur arbetsdelningen mellan teammedlemmarna ser 

ut, varför studien framförallt har en induktiv ansats. Det finns dock även deduktiva 

inslag eftersom vi inkluderar en teoretisk referensram som baseras på tidigare forskning 

inom samma eller liknande/närliggande område. Den teoretiska referensramen ligger 

sedan delvis till grund för empiriinsamlingen, då vi med hjälp av denna utformar en 

intervjuguide som innehåller olika teman baserat på nyckelbegrepp och beskrivningar 

som utvecklas från de teorier och den litteratur som vi använt (se nedan). Dessa kommer 

att summeras i en tabell (se tabell 1). En huvudsaklig induktiv ansats innebär att vi 

kommer att utgå från empiri för att sedan dra slutsatser om roller och arbetsdelning 

inom revisionsteam (Bryman & Bell 2015: 23; Jacobsen 2002: 34-35). Genom att delvis 

frångå en deduktiv ansats minskar risken för snedvridningar i och med att valet av teori 

inte kommer att inverka på författarnas bedömning av vilken empiri som är relevant och 

inte (Bryman & Bell 2015: 27; Jacobsen 2002: 35,43). Dock är det i vårt fall svårt att 

komma fram till en generaliserbar slutsats med att enbart använda en induktiv ansats då 

vår studie är begränsad vad gäller tid samt att det kan komma att krävas fler studier som 

stödjer vår slutsats.  
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2.1 Val av teori 
 

Utifrån den valda ansatsen väljer vi att inkludera flera tidigare kända teorier för att 

skapa en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen börjar med en presentation 

av professionsteori som behandlar olika yrkesgrupper där bland annat revisorer ingår. 

Vi väljer att ta upp denna teori för att det är en grundläggande beståndsdel som sätter 

ramarna för att erhålla en bredare förståelse inom revisionsområdet. Denna teori 

kommer inte direkt behandlas i analysen, utan fungerar mer som en introduktion till 

området för att läsaren lättare ska ledas in i uppsatsens ämne och få en bakgrund om vad 

det handlar om.   

 

Studiens syfte handlar om att beskriva roller och arbetsdelning inom revisionsteam, 

vilket gör att den teoretiska referensramen även inkluderar ett avsnitt som behandlar hur 

teamarbete fungerar generellt, men tar även upp exempel kopplat specifikt till 

revisionsteam. Referensramen fortsätter därför med teamteori följt av 

kommunikationsteori som ofta lyfts fram som en viktig del i teamarbete (Gardner et al, 

2012; Goby & Lewis, 1999).      

 

Eftersom tidigare forskare har kommit fram till att teamarbete i revision har en tydlig 

hierarkisk struktur (Bamber, 1983; Rudolph & Welker, 1998) är det av betydelse i 

denna studie att förklara hur den fungerar och vilka roller som utgör de hierarkiska 

nivåerna samt vilket ansvar de olika rollerna har. Under detta område ingår även 

handlingsutrymme som kan variera beroende på organisationer och dess struktur 

(Hambrick & Finkelstein, 1987).  

 

Avslutningsvis presenteras revisionens granskningsprocess. Detta för att få en förståelse 

för hur det vardagliga arbetet i revisionsteam går till, där Carrington (2010: 40-62) är en 

av huvudförfattarna inom området. Därefter följer struktur kontra bedömning som är ett 

debatterat ämne inom revision (Öhman et al., 2006) och dessa teorier används i tidigare, 

likande studier som behandlar audit practice (Broberg, 2013; Karlsson & Werlemalm, 

2015). Slutligen nämns comfort och vikten för revisorer att känna och producera 

comfort i granskningsprocessen (Carrington, 2010: 26-29; Carrington & Catasús, 2007; 

Pentland, 1993).  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga teorierna som används i denna studie. 

Dessa teorier summeras sedan i slutet av den teoretiska referensramen, dels i ord men 

också i en tabell där nyckelbegrepp och beskrivningar visas.  

 

3.1 Professionsteorin 
 

Revision ses som en profession, men vad innebär begreppet profession egentligen? 

Under historien har det gjorts många olika definitioner och tolkningar av begreppet. 

Brante (1988;2005;2009) nämner flera olika definitioner av en profession från tidigare 

forskare, sett utifrån två samhällsteorier. Dessa är strukturfunktionalism och 

nyweberianism. En definition av en profession som Parson (refererad i Brante 2005; 

Brante 2009: 3,18) lyfter inom strukturfunktionalismen är att en profession (1) kräver 

formell utbildning, (2) professionen kan på ett skickligt sätt applicera denna kunskap 

och (3) denna kunskap används för samhällets bästa genom institutionella mekanismer. 

Därefter har det tillkommit vidareutvecklade karaktärsdrag på en profession (Brante 

2005; Brante 2009). Dock har strukturfunktionalismen kritiserats på grund av de attribut 

som tillskrivs professionen och att professioner motiveras av egenintresse istället för att 

bidra till samhällsnyttan, och därför träde nyweberianismen in (Brante 1988; Brante 

2005; Brante 2009). Professioner klassas inom detta perspektiv som grupper där 

medlemmarna delar karaktärsdrag som separerar dem ifrån andra. Dessa grupper 

försöker sedan maximera sina egna belöningar och privilegier genom att använda sin 

makt eftersom de har en tillgång som andra individer inte besitter. Genom denna 

tolkning kan profession ses som grupper som har eller strävar efter kunskaps- och 

yrkesmonopol (Brante 2005; Brante 2009). 

 

Brante (2005;2009) upplever dessvärre att båda definitionerna av vad en profession är 

anses vara allt för ospecifik och det går därmed inte att på ett effektivt sätt särskilja 

professioner från andra yrken. Brante (2009: 28) utformar därför sin egen definition av 

begreppet profession: 
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Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare 

och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger 

dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och 

värdefulla av allmänheten/klienten.      

 

3.2 Teamarbete 
 

Mycket av revisionsarbetet sker i team (Trotman et al., 2015). Team används inom 

organisationer som ett verktyg för att samordna människor med olika färdigheter och 

kunskaper som behövs till olika projekt (Cohen & Bailey, 1997). Hackman (1987) 

beskriver team som en samling av individer vilka är beroende av varandra och de har 

tillsammans ansvar för hur resultatet i slutändan blir. Det är en enhet som har hand om 

relationer även utöver organisationens gränser. Det finns olika typer av team. Det 

vanligaste som används inom revision är arbetsteam. Medlemmarna i dessa team är ofta 

stabila, de arbetar heltid och de styrs ofta av en ledare som säger åt dem vad som ska 

göras (Gupta, Dirsmith & Fogarty, 1994). Det finns också team som mer eller mindre 

leder sig själva och här är det viktigt att ledningen inte går in och stör team som 

fungerar bra på detta sätt då de redan leder sig själva inom teamet. Det kan dock leda till 

negativa följder i sådana team om vissa inom teamet anser sig bestämma över andra 

(Cohen & Bailey, 1997). Peecher, Piercy, Rich och Tubbs (2010) menar att överordnade 

revisorer som aktivt ingriper i revisorsassistenternas granskning kan ge en snedvriden 

effekt. Detta kan innebära att revisionsåsikten kan spegla önskemål från den 

överordnande revisorn. Solomon (1982) har också tittat på olika teamstrukturer. Fokus 

var där på hur människorna inom team integrerar med varandra. Han kunde se att det 

finns tre olika integrationssätt inom team och dessa är nominalgrupp, interaktionsgrupp 

samt hybridgrupp. Nominalgrupp innebär att medlemmar arbetar i närvaro av varandra, 

men det finns ingen eller enbart liten interaktion. En interaktionsgrupp har en mindre 

formell struktur och få kontroller för interaktion. En hybridgrupp är en kombination av 

dessa två precis nämnda grupper. 

 

Hur effektivt ett team är beror på många olika faktorer. Cohen och Bailey (1997) gjorde 

en review av tidigare litteratur för att se trender inom litteraturen angående teams 

effektivitet. De kunde se att team med större mångfald är mer effektiva än team som är 

mer homogena. Storleken på ett team är också en påverkande faktor på hur resultatet 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0923474807000409?#bib14


9 
 

blir. För många medlemmar minskar effektiviteten, men också för få medlemmar 

minskar effektiviteten. Därför ska ett team inte vara för stort eller för litet. Hur stora 

eller små team ska vara skiljer sig mellan studier (Cohen & Bailey, 1997). Team som 

har samma ”group of mind” tenderar att ofta arbeta bättre ihop, än grupper som inte har 

det. Även team där medlemmarna tycker om varandra samt om de har liknande 

personliga egenskaper anses också fungera bättre, än team där detta saknas. Team där 

medlemmarna är beroende av varandra presterar också bättre, än team som är mer 

hybrida, alltså att de inte behöver förlita sig så mycket på varandra, eller där fokus inte 

ligger på hela teamet (Cohen & Bailey, 1997). Strukturen och storleken på team kan 

bero på hur stort och komplext ett uppdrag är (Broberg, 2013; Carrington, 2010: 194). 

Även kunskapen som medlemmarna i ett team har och deras erfarenhet kan påverka 

strukturen av ett team (Gardner et al, 2012). Solomon (1982) ser i sin studie att 

bedömningar gjorda i grupp är något överlägsna över bedömningar gjorda av enskilda 

individer och detta talar för teamarbete. Dock såg han att felberäkningar var större bland 

gruppbedömningarna än vid individuella bedömningar, vilket innebär att varken 

teamarbete eller enskilt arbete helt dominerar det andra.  

 

3.2.1 Kommunikation 
 

För att kunna prestera bra i team måste medlemmarna kunna använda och dra nytta av 

varandras kunskaper och därmed är det viktigt att medlemmarna känner till vilka 

kunskaper som finns inom ett team. Förutom att medlemmarna inom ett team är 

medvetna om vilka kunskaper som existerar måste de även kunna integrera denna 

kunskap och det är därför viktigt att kommunikationen fungerar bra (Gardner et al, 

2012). Kommunikation är ett viktigt instrument i revisionsteam då det krävs en stark 

interaktion mellan de olika medlemmarna i granskningsprocessen. Den kan både ske i 

muntlig och skriftlig form (Goby & Lewis, 1999). Dock kommer Goby och Lewis 

(1999) i sin studie fram till att den muntliga kommunikationen är mer vanligt 

förekommande. Som vi lyfte tidigare är det viktigt att de underordnade revisorerna kan 

fråga de överordnade revisorerna när osäkerhet råder. Det är därför viktigt att 

kommunikationen fungerar som om strukturen vore platt, trots att den är hierarkisk 

(Carrington, 2010: 194,198). I Karlssons och Werlemalms (2015) studie är alla 

revisionsassistenter överens om att det är viktigt att fråga när de behöver hjälp i 

granskningsprocessen. De kommer däremot fram till att det skiljer sig i vem som 
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revisionsassistenterna vänder sig till beroende på om det är en stor eller liten 

revisionsbyrå som de arbetar på. På små revisionsbyråer frågar assistenten den person 

som finns närmast att få tag på, medan på stora revisionsbyråer tar assistenten hjälp från 

en annan revisionsassistent eller en senior som arbetar i närheten (Karlsson & 

Werlemalm, 2015). 

 

Förutom att det är viktigt att använda kommunikation för att prestera bra kan det också 

skapa en känsla av teamwork för att alla ska känna att de arbetar ihop i strävan mot ett 

gemensamt mål. Om medlemmarna i ett team har arbetat ihop tidigare eller känner till 

varandra sedan innan ökar sannolikheten för att teamarbetet kommer att fungera bra. 

När medlemmarna har upprättat ett förtroende för varandra är de också mer villiga att ta 

risker (Gardner et al., 2012).  

 

Kommunikation sker inte alltid problemfritt, utan det finns olika barriärer som kan 

hindra detta (Goby & Lewis, 1999). Golen, Catanach och Moeckel (1997) identifierar 

barriärer som finns på grund av hur människor beter sig. De beskriver att personer som 

har en ”jag vet allting attityd” och personer som agerar ”allt eller inget” kan göra att 

kommunikation minskar. De menar också att andra barriärer kan vara att personer 

hoppar för snabbt till slutsatser, har olika uppfattningar samt har en motvilja att 

förändras. Genom att minska dessa barriärer skulle kommunikationen kunna öka. 

Rudolph och Welker (1998) menar att strukturen av ett team kan påverka 

kommunikationen åt båda hållen. Det kan alltså vara både negativt eller positivt 

beroende på vilken struktur teamet har.  

 

Förutom vikten av kommunikation inom ett team, är det också en betydande del i 

arbetet med revisorers klienter (Goby & Lewis, 1999). Goby och Lewis (1999) utförde 

en studie för att undersöka kommunikationsnivån bland de olika rollerna inom ett 

revisionsteam. Ingen av de olika rollerna ansåg att de aldrig kommunicerade med 

människor. Istället svarade majoriteten att de alltid arbetade med människor och detta 

poängterar författarna visar vikten av kommunikation i revisionen (Goby & Lewis, 

1999).  
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3.3 Hierarkiska strukturen och rollernas ansvar 
 

Som vi tidigare nämnt i bakgrunden följer revisionsteamet en tydlig hierarkisk struktur 

när revisorerna genomför granskningsarbetet av en klients finansiella påståenden 

(Bamber, 1983; Rudolph & Welker, 1998). Antalet nivåer som den hierarkiska 

strukturen består av är beroende på revisionsbyråns storlek. De traditionella rollerna 

utgör fyra olika nivåer, vilket vanligtvis brukar förekomma på stora revisionsbyråer 

(Carrington, 2010: 194-197).  

 

Nivån längst ner i hierarkin utgörs av revisorassistenter. Det är dessa revisorer som 

utför den största delen av granskningsarbetet i revisionsprocessen. Vanligtvis befinner 

sig revisorsassistenterna på denna nivå i cirka två år (AICPA, 2010; Muczyk et al., 

1986). Till en början kan en revisorsassistents arbetsuppgifter vara mer simpla som att 

exempelvis se över och kontrollera siffror, men med tiden kan dessa uppgifter utvecklas 

till att bli mer komplexa (Carrington, 2010: 197). De som utför övervakningen av 

assistenternas arbete är seniora revisorer. Dessa revisorer har i regel arbetserfarenhet 

mellan två till sex år i byrån. De seniora revisorerna står under managern och har som 

uppgift att granska den dokumentation som assistenterna förberett, ge ut arbetsuppgifter 

till assistenterna och leda fältarbetet. För att inta en position som manager behöver 

medlemmen oftast ha arbetat i ungefär fem till sex år. Managers ansvarar för både 

assistenternas och seniora revisorers revisionsarbete och har administrativa 

arbetsuppgifter, såsom planering och schemaläggning. Högst upp i pyramiden finns 

påskrivande revisorer och/eller partners som de istället benämns när de är delägare i 

byrån. Om revisorn intar denna roll har han/hon ansvar för generella klientrelaterade 

aktiviteter (AICPA, 2010; Muczyk et al., 1986) och är ansvarig för att skriva under 

klientens finansiella påståenden (Carrington, 2010: 194). Detta resulterar i att partnern 

bär den finansiella risken för granskningen. Dessa revisorer har oftast en erfarenhet på 

10 år och uppåt. Om inte partnern kan närvara är det manager som tar över ansvaret 

(Carrington, 2010: 195). Managern och partnern ansvarar i regel för ett eller flera 

uppdrag beroende på komplexiteten av dem. Innan en medlem når upp till en manager- 

eller partnerposition behöver de ha arbetat med många olika uppdrag eftersom det 

kräver större kunskap om olika industrier (Muczyk et al., 1986).  
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    Figur 1: Överblick över den hierarkiska strukturen. 

 

3.3.1 Handlingsutrymme  
 

En chefs handlingsutrymme kan variera från organisation till organisation (Hambrick & 

Finkelstein, 1987). Hambrick och Finkelstein (1987) definierar handlingsutrymme som 

en chefs medvetenhet om olika handlingsmöjligheter som är accepterade av externa 

intressenter. Vem som är chef i ett revisionsteam varierar beroende på antalet nivåer i 

hierarkin. Handlingsutrymme beror på olika faktorer bland annat en chefs karaktärsdrag 

samt att en chef ofta inte vet vilka handlingar som är tillåtna eller inte. Ett 

handlingsutrymme kan ses som en produkt baserad på erfarenheter, skanning och 

förståelse. Det är också oberoende på eventuella framtida utfall. Det beror alltså inte på 

om en aktivitet lyckas eller inte då detta inte går att förutspå i förväg (Hambrick & 

Finkelstein, 1987).    

 

Hambrick och Finkelstein (1987) berättar om ett acceptansområde som alla chefer har 

och de menar att beslut som fattas inom detta område är bra, men om någon skulle gå 

utanför acceptansområdet kan det leda till negativa konsekvenser. Till exempel kan en 

chef få sparken. Förutom hos chefer anses alla olika delar av organisationen ha ett eget 

acceptansområde som dock skiljer sig från person till person. Personer som är medvetna 

om var gränserna till dessa områden går antas ha större handlingsutrymme än andra 

(Hambrick & Finkelstein, 1987). 

Partner

Manger

Senior

Revisorsassistent
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Hambrick och Finkelstein (1987) tar upp tre faktorer som de anser bestämmer hur 

mycket handlingsutrymme en person har och dessa är miljö, organisation och 

individuella karaktärsdrag hos chefen. En chefs möjlighet till olika ageranden beror på 

hur miljön ser ut och om den tillåter variation och förändring. Detsamma gäller för 

organisationer och hur pass mottagliga dessa är för en chefs handlingar och 

genomförandet av dessa. Den sista faktorn, individuella karaktärsdrag hos chefen, 

innebär att en chef baserat på sin kunskap kan skapa olika möjligheter och meddela 

dessa till personer runt omkring. Finkelstein och Peteraf (2007) la till en fjärde faktor 

som de också ansåg påverka handlingsutrymmet. Detta är en chefs aktiviteter, alltså 

dess arbetsuppgifter. Chefer i organisationer utför olika arbetsuppgifter på många olika 

sätt. Författarna identifierar tre faktorer som påverkar arbetsuppgifter. Dessa är 

komplexitet, osäkerhet samt observerbarhet. Arbetsuppgifter varierar beroende på 

graden av komplexitet och arbetsuppgifter med låg nivå av komplexitet är ofta enkla 

och omfattar ett begränsat antal åtgärder. De mer komplexa uppgifterna omfattar ofta 

många olika åtgärder. Angående osäkerhet finns det många möjliga källor till detta. Ofta 

är det att en chef inte kan vara säker på vad utfallet kommer att bli av ens handlingar. 

Den sista faktorn, observerbarhet, visar på att vissa saker kan vara svåra att observera. 

Ett exempel är en persons kraftansträngning och kvalitet på vad denne gör är svårt att 

kontrollera (Finkelstein & Peteraf, 2007). 

 

I Hambrick och Finkelstein (1987) studie framkommer det att det finns olika typer av 

chefer beroende på hur mycket handlingsutrymme de har. Störst betoning på vad de 

kallar ”galjonsfigurer med en titel” samt obegränsade chefer. Med ”galjonsfigurer med 

en titel” menas en chef som knappt har något handlingsutrymme alls då miljön, 

organisationen och/eller han eller hon själv begränsar det. De är chefer endast för syns 

skull och kan inte påverka speciellt mycket. Sådana chefer är ofta rädda för att ta risker. 

Organisationerna där dessa chefer arbetar är oftast stabila och kännetecknas av att de 

varken kommer lyckas eller misslyckas stort. Den totala motsatsen till denna chefsroll 

är den oberoende chefen som inte begränsas av någonting. Här är dock riskerna stora, 

men även belöningarna. Organisationernas strategi och form brukar skifta då beslut kan 

påverka vilken riktning organisationen ska ta. Det finns också hybridfall då en chef 

endast är begränsad i vissa av områdena, men inte i andra (Hambrick & Finkelstein, 

1987).  
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3.4 Granskningsprocessen 
 

Enligt Carrington (2010: 40-43) är granskningsprocessen en beskrivning av vad 

revisorn gör och är uppdelad i fyra olika steg. Dessa är påståendena från 

företagsledningen, revisorns bestyrkandeåtgärder, dokumentation samt rapportering. 

Det första steget handlar om att revisorn måste välja vilka finansiella påståenden som är 

viktiga att titta närmre på för att eliminera osäkerheter och bidra till att revisorn känner 

comfort. Vilka påståenden som är mest relevanta för situationen menar Carrington 

(2010: 42-43) att revisorn själv avgör. Därför är det mycket viktigt att revisorn är insatt 

i klientens verksamhet och har en bra förståelse om denna, till exempel om vilka risker 

som är specifikt anknutna till företaget. Det som revisorn kollar efter i de finansiella 

påståendena är exempelvis tillgångars/skulders existens, om de skett under den period 

som finanschefen angivit, att de är bokförda till rätt belopp och så vidare. För att 

bekräfta att de finansiella påståendena är korrekta och komma fram till en slutsats 

behöver revisorerna finna bevis som styrker detta. Därmed nås det andra steget i 

processen. Det är viktigt att de bevis som revisorn lägger fram är relevanta och 

övertygande. Det finns enligt Carrington (2010: 46-48) olika granskningsåtgärder för att 

få fram bevis bland annat genom observation samt förfrågan och bekräftelse. 

 

Det tredje steget innefattar att revisorn ska dokumentera ner vad som gjorts och vad 

denne kommit fram till med sin revision (Carrington, 2010: 49-50). Det är sedan 

granskarnas uppgift att utvärdera om den dokumentation som förberedaren har gjort är 

väl utförd och kan stödja den nådda slutsatsen (Libby & Trotman, 1993; Tan & Trotman 

2003, refererad i Trotman et al. 2015: 58). Granskaren skriver ner noteringar när 

han/hon går igenom förberedarens arbete och dessa diskuteras sedan face-to-face med 

förberedaren eller skickas anteckningarna elektroniskt till föreberedaren (Payne, 

Ramsay & Bamber, 2010). Agoglia, Brazel, Hatfield och Jackson (2010) har i sin studie 

kommit fram till att face-to-face är en mer effektiv metod. Om någonting av 

förberedarens arbete inte är godtagbart av den överordnade granskaren skrivs en 

notering och förberedaren måste åtgärda problemet innan processen kan gå vidare till 

den överordnade revisorn (Pentland, 1993). Det här arbetssättet möjliggör att partnern 

lättare kan känna comfort när han eller hon undertecknar revisionsberättelsen. Trotman 

et al. (2015) menar på att det ibland förekommer att förberedarna i 

granskningsprocessen använder sig av olika utformningar av dokumentationen för att 
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försöka övertyga granskarna till att godkänna den. Utformningen kan i sin tur påverkas 

av den tid som förberedaren lägger ner på dokumentationen (durationen), hur intensivt 

förberedaren arbetar med utformningen (intensitet) samt om det finns ett klart mål med 

utformningen eller inte (riktning) (Trotman et al., 2015). Om förberedaren vet vad 

granskarens preferenser är kommer detta att öka ansträngningens riktning. Om 

preferenserna däremot är okända kommer detta leda till en ökning i ansträngningens 

duration och intensitet (Bonner & Sprinkle, 2002, refererad i Trotman et al. 2015: 59). 

Dokumentation är enligt Carrington (2010: 48-56) ett viktigt bevis till 

revisionsberättelsen som möjliggör de sista steget i processen, nämligen att 

kommunicera vad revisorn kommit fram till med revisionen.  

 

3.4.1 Struktur kontra bedömning 
 

Inom granskningsprocessen förekommer ofta två begrepp, nämligen struktur och 

bedömning. Struktur definieras enligt Ranson, Hinings & Greenwood (1980) som ett 

verktyg för att uppnå en mer beräkningsbar och förutsägbar kontroll över en 

organisations prestation genom att ordna människor, uppgifter och makt. Detta begrepp 

är styrt av exempelvis guidelines och instruktioner och ses som ett formellt 

tillvägagångssätt tillskillnad från bedömning som tillåter individuella bedömningar 

(Öhman et al., 2006). Power (2003) menar att bedömning krävs då förutbestämda 

representationer av granskningsprocessen aldrig riktigt informerar revisorn helt vad han 

eller hon ska göra. Öhman et al. (2006) nämner att även trots att revision är en reglerad 

funktion är den baserad på professionell bedömning av revisorer, speciellt bedömning 

om redovisningsinformationen ger en sann och rättvis bild. Begreppet bedömning 

tillåter revisorn att ta med många aspekter i åtanke och göra en bedömning utifrån dessa 

(Öhman et al., 2006). 

 

Stora revisionsbyråer har applicerat en mer strukturerad granskningsprocess för att 

försöka förbättra kvaliteten och effektiviteten i revisionen (Bamber, Snowball & Tubbs, 

1989). Trots detta har Power (2003) kommit fram till att struktur inte nödvändigtvis 

behöver kopplas samman med en bättre och mer effektiv revision. Han menar istället att 

struktur syftar till legitimitet- och kontrollskapande. Power (2003) menar att denna 

trend mot ökad struktur och därmed ökad kontroll, ses som en delvis lösning på 

agentproblem inom byråer. Bamber et al. (1989) lyfter både för- och nackdelar med 
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struktur. Fördelarna är bland annat att det ger bättre kontroll i revisionsarbetet, bättre 

kommunikation mellan revisorer och det är mer kostnadseffektivt. Några nackdelar 

däremot är det kan leda till att små och lågriskfyllda klienter övergranskas, att för stor 

kontroll flyttas bort ifrån revisorer samt att för mycket struktur gör granskningen 

oflexibel (Bamber et al., 1989). 

 

Struktur kan enligt Bamber et al. (1989) minska mängden rollstress som revisorer 

upplever. Rollstress innefattar både rollkonflikter samt rolltvetydigheter. Rollkonflikter 

uppstår i samband med två eller flera oförenliga påtryckningar på vad en roll förväntas 

att göra. Medan rolltvetydlighet istället innebär att revisorn är osäker på vad som krävs 

av honom eller henne i en specifik roll. Att det inte existerar klara rutiner eller att det 

råder osäkerhet kring auktoritet och vilka effekter olika beteenden får ökar 

rolltvetydigheten. Detta bekräftades då seniora revisorer på mer strukturerade byråer 

upplever mindre rollstress än seniora revisorer på mindre strukturerade byråer (Bamber 

et al., 1989). 

 

Två tidigare studier rapporterar att svenska revisorer upplever att regler och 

rekommendationer inom revision inte är tillräckliga för att producera en adekvat 

granskning (Burrowes & Persson, 2000; Eklöv, 2001 refererad i Öhman et al. 2006: 93-

94). Öhman et al. (2006) rapporterar att svenska revisorer är motvilliga till att granska 

objekt som inte ingår i den standardiserade revisionen då det inte omfattas av regler och 

rutiner och de därmed kan riskera att bli stämda och förlora sina jobb. Det verkar därför 

som att det finns en inneboende risk i att formaliteter och rutiner främst används som ett 

skydd för revisionsprofessionen och fältrevisorer (Öhman et al., 2006). 

 

3.4.2 Comfort 
 

Flera studier lyfter vikten av att revisorer ska försöka känna comfort med sin revision 

(Carrington, 2010: 26-29; Carrington & Catasús, 2007; Pentland, 1993). Pentland 

(1993) menar att revision ska ses som en ritual som sker på mikronivå (inom 

revisionsteamet) och att denna ritual skapar comfort på makronivå (kapitalmarknaden). 

Revisionsritualen är till för att skapa ordning och säkerhet samt att omvandla något 

orent till rent i de finansiella påståendena från företagsledningen så att aktörer på 

kapitalmarknaden kan lita på siffrorna och känna comfort. Författaren uttrycker att de 
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finansiella påståendena hos en klient är tolkningar som redovisare gjort av företagets 

finansiella hälsa. De finansiella påståendena som företagsledningen tagit fram kan skapa 

obehag och osäkerhet (discomfort). Carrington och Catasús (2007) lyfter fram tre olika 

aspekter hämtade ifrån comfortteorin som belyser hur revisorer hanterar discomfort för 

att skapa comfort. Författarna har applicerat denna teori, hämtad från 

sjuksköterskeyrket, på revisionsyrket. Aspekterna är relief sense of comfort (vad en 

revisor gör för att ”lätta” på osäkerheter), comfort as a state (tillståndet då revisorer 

känner sig tillräckligt komfortabla) samt renewal of the state of comfort (revisorers 

förnyelse av tillståndet då de är tillräckligt komfortabla). En viktig handling för att 

revisorn ska kunna ”lätta” på osäkerheter är att samverka med finanschefen och dennes 

personal. Detta för att klienten fungerar som en viktig informationskälla, för till 

exempel siffror och svar på frågor, men fungerar även som viktig part i identifieringen 

av risker i företaget. 

 

Att känna sig helt komfortabel med revisionen menar Carrington (2010: 26-29) inte är 

möjligt. Revisorer har inte möjlighet till att granska alla poster då tid och pengar är 

begränsade resurser. Det handlar istället om att nå en punkt i granskningen där revisorn 

känner sig tillräckligt komfortabel för att avge en revisionsåsikt (Carrington, 2010: 28-

29; Carrington & Catasús, 2007). Vad som upplevs som komfortabelt för en revisor 

behöver nödvändigtvis inte upplevas på samma sätt av en annan revisor. Det går därmed 

inte att säga att comfort är permanent eller förutsägbart, utan det är beroende på vilka 

revisorer som är med och utför granskningen. Comfort är någonting som ständigt 

behöver förnyas i och med att revisorn tillgodoser sig utökad kunskap om klienten med 

tiden. Under första året med en ny klient är allting okänt och mycket tid går åt till att 

sätta sig in i klientens affärsverksamhet, medan de under nästkommande åren kan 

spendera mer tid åt att identifiera och eliminera osäkerheter. Mängden osäkerheter som 

uppfattas som acceptabelt förändras därmed i samband med ackumulerad erfarenhet av 

upprepade granskningar av samma klient (Carrington & Catasús, 2007).  

 

Enligt Pentland (1993) beskrivs comfort som en handelsvara som utbyts på tre olika 

nivåer; inom teamet, inom revisionsbyrån samt mellan revisionsbyrån och allmänheten. 

Granskningsprocessen medför att comfort överförs från olika nivåer inom teamet. Han 

menar att det är viktigt att alla revisorer på respektive nivå känner comfort innan de 

godkänner de finansiella påståendena. För att den revisorn högst upp i hierarkin, 
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partnern, ska kunna känna comfort för att skriva på revisionsberättelsen behöver han 

eller hon fråga sina underordnande om deras comfort. Detta eftersom partnern inte är 

delaktig i så stora delar av granskningen. Författaren uttrycker att om de underordnade 

känner sig komfortabla med arbetet kan även partnern göra det. I slutändan handlar det 

om att revisorn ska ha en bra magkänsla med den revisionen som har utförts (Pentland, 

1993).  

 

3.5 Summering 
 

Enligt tidigare studier sker den största delen av revisionsarbete i team (Broberg, 2013; 

Trotman et al., 2015). Hur effektivt ett team är beror på en mängd olika faktorer (Cohen 

& Bailey, 1997). Bland annat spelar storlek, “group of mind” och delade personliga 

egenskaper hos medlemmarna i teamet en avgörande roll. Goby och Lewis (1999) 

betonar att kommunikation är ett viktigt instrument i revisionsteam eftersom 

granskningsprocessen kräver en stark interaktion mellan medlemmarna. Dock nämner 

dessa författare att kommunikation är någonting som inte alltid sker problemfritt, utan 

det finns barriärer som kan förhindra en effektiv kommunikation. I 

granskningsprocessen är det också viktigt att dessa medlemmar inom revisionsteamet 

känner comfort (Carrington, 2010: 26-29; Carrington & Catasús, 2007; Pentland, 1993). 

Comfort är någonting som är personligt och måste förnyas med tiden (Carrington & 

Catasús, 2007).   

 

Granskningsprocessen är enligt Carrington (2010: 40-41) en redogörelse av vad en 

revisor gör och denna process är indelad i fyra olika delar. Dessa är påståendena från 

företagsledningen, revisorns bestyrkandeåtgärder, dokumentation samt rapportering. 

Enligt Bamber (1983) samt Rudolph och Welker (1998) följer granskningsarbetet på en 

revisionsbyrå en tydlig hierarkisk struktur. Inom hierarkin kan det förekomma olika 

grader av handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Handlingsutrymme 

definieras som en chefs medvetenhet om olika handlingsmöjligheter som är accepterade 

av externa intressenter. Handlingsutrymmet påverkas av olika faktorer såsom en chefs 

karaktärsdrag samt att en chef ofta inte är medveten om vilka handlingar som är tillåtna 

eller inte. Utöver dessa faktorer påverkar även miljö och organisation vilket 

handlingsutrymme en individ har (Hambrick & Finkelstein, 1987). De traditionella 
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rollerna som vanligtvis nämns inom revisionsteam är revisionsassistent, senior, manager 

och partner (Carrington, 2010: 194-197).  

 

Två andra omdiskuterade begrepp, utöver de tidigare nämnda, som förekommer i 

revisionsforskning är struktur kontra bedömning. Ranson et al. (1980) beskriver struktur 

som ett verktyg för att uppnå en mer beräkningsbar och förutsägbar kontroll över en 

organisations prestation genom att ordna människor, uppgifter och makt. Enligt Öhman 

et al. (2006) tillåter bedömning revisorn att ta med många aspekter i åtanke och göra en 

bedömning utifrån dessa. 

 

Nedan presenteras en tabell (tabell 1) som baseras på kapitel 3, den teoretiska 

referensramen. I tabellen återfinns nyckelbegrepp som har utvecklats från kapitlet. Till 

varje nyckelbegrepp följer ett antal beskrivningar.     
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Tabell 1: Summering av nyckelbegrepp och beskrivningar från den teoretiska referensramen. 

Nyckelbegrepp  Beskrivning  

Team   Utformningen beror på: storlek på uppdrag och 

erfarenhet 

 Beroendeställning mellan teammedlemmarna 

 Nominalgrupp/integrationsgrupp/hybridgrupp 

 Mer eller mindre styrda av ledare  

 Faktorer som påverkar effektivitet: storlek, mångfald, 

”group of mind” 

Kommunikation  Muntligt/skriftligt 

 Viktigt instrument  

 Viktigt att fråga vid osäkerhet 

 Vem individen frågar beror på: byråstorlek   

 Trots hierarkisk struktur borde kommunikation ske 

som om strukturen vore platt 

Hierarkisk struktur och 

rollernas ansvar 

 
1. Auktoriserad revisor och/eller 

partner  

2. Manager  

3. Senior  

4. Revisorsassistent  

 

 

 

1. Ansvarar för klientrelaterade aktiviteter och skriver 

under revisionsberättelsen   

2. Ansvarar för assistentens och den seniora revisorns 

arbete samt planerar revisionen 

3. Övervakar, fördelar och granskar assistentens arbete  

4. Gör den största delen av granskningsarbetet  

Handlingsutrymme  Organisation  

 Individuella karaktärsdrag 

 Arbetsuppgifter  

 Miljö 

Granskningsprocessen  Fyra steg: 

- Påståenden från företagsledningen  

- Revisorns bestyrkandeåtgärder  

- Dokumentation 

- Rapportering  

Struktur 

 

 

 

Bedömning  

 Styrt av guidelines och instruktioner 

 Effektivare revision (tvetydigt) 

 Kostnadseffektivare revision (tvetydigt)  

 Minska rollstress 

 

 Professionell bedömning 

Comfort 

 

 

 

 

 Allt väsentligt rättvisande  

 Magkänsla  

 Gemensam känsla i teamet av comfort  

 Upplevs olika  

 Fullt komfortabel ej möjligt  

 Behöver förnyas 

  



21 
 

4. Empirisk metod 
 

I detta kapitel presenteras först vilka metoder som vi har använt för insamling av data. 

Därefter följer en metodkritik och sedan beskrivs utformningen av intervjuguiden, vi 

beskriver även vilka respondenter som valts ut och varför samt hur bearbetningen av 

datainsamlingen har genomförts. Fortsättningsvis följer en diskussion om etiska 

aspekter. Kapitlet avslutas med en redogörelse av hur vi analyserar det insamlade 

materialet. 

 

4.1 Metoder för datainsamling  
 

För att beskriva vilka roller det finns inom revisionsteam och hur arbetsdelningen ser ut 

valde vi att intervjua medlemmar från revisionsteam på olika revisionsbyråer. Intervju 

är en lämplig metod att använda sig att av för att förstå hur en individ och/eller individer 

tänker och upplever ett specifikt ämne, en händelse eller ett fenomen (Alvehus 2013: 

81). Alvehus (2013: 81) anser att intervju är ett bra tillvägagångssätt för att närma sig 

respondenterna och för att få mer tillförlitliga svar. Vi valde därmed i vår studie bort att 

genomföra enkätundersökningar då vi i vår uppsats har valt ett outforskat ämne där vi 

inte på förhand vet exakt vad vi ska fråga, utan vi vill snarare att respondenterna ska 

berätta om sina egna uppfattningar om roller och arbetsdelning. Det här ansåg vi kunde 

uppfyllas bättre genom intervjuer. Vi uteslöt även observationer på grund av att vårt 

fokus inte ligger på att studera respondenternas beteende (Jacobsen, 2002: 180).  

 

Vi valde i vår studie att genomföra telefonintervjuer. Detta eftersom att metoden är 

mindre tidskrävande och mer kostnadseffektiv än en besöksintervju, då den inte kräver 

att någon individ i fråga behöver förflytta sig (Jacobsen, 2002: 160-161). Med en 

telefonintervju behöver respondenten inte anstränga sig vad gäller att anordna ett rum 

där intervjun ska hållas eller på annat sätt avsätta tid till förberedelse. Under våren har 

revisionsbyråerna och revisorerna sin mest intensiva period och därför är en 

telefonintervju fördelaktig då den sparar tid. En annan fördel med telefonintervjuer 

menar Jacobsen (2002: 162) är att den minskar intervjuareffekten. Med 

intervjuareffekten menas att intervjuaren påverkar respondenten med sin fysiska närvaro 

som leder till att svaret förvrängs. Hade vi istället valt en besöksintervju hade risken för 
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detta varit större. Dock går det inte att observera hur respondenterna agerar och detta 

kan ha negativa följder på hur intervjun fortgår då intervjuaren kan ha gått för långt eller 

ställt en allt för känslig fråga (Jacobsen 2002: 162).  

 

Intervjuer kan konstrueras på många olika sätt. De vanligaste formerna är strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad intervju (Alvehus, 2013: 83). Vi tillämpade i vårt 

fall semistrukturerade telefonintervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren utgår från en intervjuguide som förberetts innan (Bryman & Bell, 2013: 

475; Justesen & Mik-Meyer, 2011: 46). Med en semistrukturerad intervju ställs samma 

frågor till alla respondenter för att med hjälp av standardisering underlätta jämförelse 

mellan respondenterna (Gillham, 2005, refererad i Justesen & Mik-Meyer 2011: 46-

47).     

 

Utöver primärdata i form av telefonintervjuer kompletterade vi datainsamlingen med 

sekundärdata i form av dokument. Dokument är material som redan existerar och kan 

förekomma i olika former såsom årsredovisningar, hemsidor, budgetar et cetera 

(Justesen & Mik-Meyer 2011: 104-105). Vi valde i vår studie att inhämta information 

från olika revisionsbyråers hemsidor angående vilka roller som existerar inom 

revisionsteam samt hur arbetsdelningen ser ut. Förutom hemsidor använde vi oss även 

av jobbannonser för tjänster inom revision. Detta för att få en ännu djupare förståelse 

för området från ytterligare källor.  

 

4.1.1 Metodkritik 
 

En utav svårigheterna med att genomföra en intervjustudie är att få rätt urval. Då vårt 

syfte är att beskriva vilka roller som finns inom revisionsteam och hur arbetsdelningen 

ser ut behöver vi få information gällande alla hierarkinivåer inom revisionsteam. 

Svårigheten blir då att få kontakt med rätt personer inom revisionsbyråer och som är 

villiga att ställa upp på en intervju. Sannolikt kommer vi behöva ha respondenter från de 

olika hierarkiska nivåerna och som har erfarenhet av att arbeta i större revisionsteam. 

Skulle det visa sig att vi i vårt urval endast får tag på respondenter ifrån en av de 

hierarkiska nivåerna kan det bli svårt att uttala sig och dra några slutsatser kring de 

resterande rollerna i hierarkin. Liknande problematik kan uppstå om vi enbart får tag på 

respondenter som enbart är vana att arbeta i mindre revisionsteam. Detta skulle kunna 
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ge en snedvridande effekt på resultatet och då inte spegla verkligheten på ett korrekt 

sätt.  

 

4.2 Intervjuguide 
 

För att kunna genomföra intervjuer utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som 

baserades på de nyckelbegrepp och beskrivningar som vi utvecklade i kapitel 3.5 i tabell 

1. Även om huvuddelen av intervjuguiden har utgått från den teoretiska referensramen 

har vi varit öppna för diskussion som ligger utanför intervjuguiden. Detta visade sig 

vara betydande när det framförallt gällde beskrivningar till nyckelbegreppen då nya 

beskrivningar uppstod. En intervjuguide fungerar som en minneslista (Bryman & Bell, 

2013: 482) för att undvika att viktig och relevant information missas genom att enkelt 

kunna checka av de områden som redan har behandlats (Jacobsen, 2002: 162-164). 

Intervjuguiden beskrivs som en översikt av de teman som ska beröras i intervjun och att 

intervjuaren inte nödvändigtvis behöver följa den i strikt ordning, trots att det 

rekommenderas att göra det (Bryman & Bell, 2015: 481; Bryman & Bell, 2013: 475; 

Jacobsen, 2002: 162-164; Justesen & Mik-Meyer, 2011: 46-47). Intervjuaren kan även 

ta upp frågor som inte står i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013: 475-476). Detta 

tillvägagångsätt innebär därmed att intervjuaren arbetar med aktivt lyssnade för att 

kunna formulera följdfrågor om respondenten kommer in på ett intressant område 

(Alvehus, 2013: 83). 

 

Med hjälp av intervjuguiden kände vi oss mer avslappnade när vi genomförde 

telefonintervjuerna och behövde inte heller oroa oss att vi glömde att behandla något 

väsentligt område (Bryman & Bell 2013: 476). Intervjuguiden medförde också att vi 

upplevde en större flexibilitet. En ytterligare fördel med att använda en intervjuguide är 

att reliabiliteten förbättras i och med att det finns fördefinierade frågor och teman att 

följa. Förbättringen kan dock enbart nå en viss grad eftersom möjligheten till följdfrågor 

och avvikande teman finns (Bryman & Bell 2013: 476). Detta kan leda till att vi inte får 

samma resultat om vi genomför intervjun igen, vilket Alvehus (2013: 122) menar på 

inte är önskvärt då en hög reliabilitet bör eftersträvas. Trots detta kan en intervjuguide 

stärka tillförlitligheten i studien (Bryman & Bell, 2013: 782). 
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Vi formulerade i intervjuguiden 25 frågor (se bilaga 1) som inledande består av några 

bakgrundsfrågor för att få en förståelse av vem vi intervjuade. Därefter utformade vi de 

resterande frågorna utifrån de utvalda nyckelbegreppen. Dessa nyckelbegrepp är roller, 

team, kommunikation, handlingsutrymme, granskningsprocessen, struktur kontra 

bedömning samt comfort. Under varje nyckelbegrepp formulerade vi en fråga eller fler 

för att få svar på respektive nyckelbegrepp. Den inledande delen av intervjuguiden 

innehåller frågor angående individens roll och därtill kopplat ansvar och vilka delar i 

revisionsarbetet som rollen utför. Anledningen är att informationen om respondentens 

roll anses viktig att få reda på tidigt i intervjun då det har betydelse för nästkommande 

områden. De områden som sedan följer börjar på teamnivå för att sedan smalna av till 

individnivå. Till största del består intervjuguiden av öppna frågor eftersom vi har valt 

att utforska ett relativt okänt område där det kan vara svårt att förbereda färdiga 

svarsalternativ. En del av frågorna som vi formulerade var tänkta att vara mer omfattade 

och tidskrävande, medan andra beräknades gå snabbare och kräva enbart korta svar. 

Några av frågorna under granskningsprocessen är inte utformade för att kunna ställas till 

påskrivande revisorer och därför anpassades dessa frågor till de respondenter som 

innehar denna position. Vi formulerade medvetet frågorna så enkelt och tydligt som 

möjligt för att se till att få svar på det vi faktiskt ville utforska. Med denna ansträngning 

hoppas vi på att nå en hög validitet i studien, vilket enligt Kirk & Miller (refererad i 

Justesen & Mik-Meyer 2011: 33-35) innebär att studien faktiskt mäter det som den är 

tänkt att mäta.    

 

4.2.1 Pilotstudie 

 

För att testa vår intervjuguide genomförde vi en pilotstudie med en revisorsassistent. 

Detta för att bedöma ungefärlig tidsåtgång, se om frågorna var lättförståeliga, upptäcka 

eventuella brister i frågorna samt att få respons från respondenten om denne upplevde 

att något saknades eller kunde förbättras. Att genomföra en teststudie innan är en bra 

metod för att säkerställa att forskarna ställer rätt typ av frågor (Jacobsen, 2002: 151). 

Pilotstudien tog 21 minuter. Detta gjorde att vi fick en ungefärlig uppfattning om 

intervjuernas längd och kunde meddela kommande respondenter om intervjuns 

tidsspann.  
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Respondenten som vi genomförde pilotstudien med upplevde att frågorna var tydliga 

och att frågorna flöt ihop bra som en öppen konversation. Däremot var vi tvungna att 

definiera handlingsutrymme och detta tog vi hänsyn till i nästkommande intervjuer. Vi 

upplevde ibland att det var svårt att inte ställa allt för ledande frågor och detta är 

någonting som vi i största mån försökte undvika i de kommande intervjuerna. 

Pilotstudiens svar vävdes in i resultatet tillsammans med de övriga respondenterna. 

 

4.3 Urval och genomförande av intervjuer 

 

Eftersom vi hade begränsade resurser i utförandet av denna studie var det svårt att 

intervjua en hel population och därför tvingades vi göra ett urval där vi valde ut vilka 

respondenter som skulle delta (Bryman & Bell, 2013: 177; 188). Vi använde oss i vår 

studie av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman & Bell 

(2013: 204) inte ett slumpmässigt urval. Det handlar istället om att forskarna väljer ut de 

enheter som är lättast att få tag på (Jacobsen, 2002: 350). Dock finns det nackdelar med 

en sådan urvalsteknik. Bland annat är det mycket svårt att generalisera resultaten då det 

är ett begränsat urval (Bryman & Bell, 2013: 205). Dock ansåg vi ändå att denna 

urvalsteknik var att föredra i vårt fall då vi valde att begränsa vår studie till att inkludera 

respondenter i vår geografiska närhet. Urvalet begränsades av denna anledning till 

Östergötland med fokus på Linköping och Norrköping eftersom vi som författare 

studerar på Linköpings universitet. Vi bedömde att detta kunde öka chansen att fler 

respondenter vill delta i studien då möjligheten finns att de kunde vara välvilligt 

inställda till att främja den lokala utbildningen på grund av dess närhet. Valet av plats 

underlättar dessutom eftersom vi delvis har förkunskap sedan innan angående vilka 

revisionsbyråer som finns i områdena. En respondent avviker dock från urvalet då 

personen kommer ifrån Stockholm. Vi valde att vända oss till denna respondent då 

denne är en personlig kontakt till en av oss författare. 

 

Vi valde att kontakta olika revisionsbyråer för att få en spridning på respondenterna. 

Respondenterna är anställda på olika revisionsbyråer i tidigare nämnda områden och 

arbetar inom revisionsteam. Vi använde oss av FAR:s medlemsregister för att få en 

översikt över vilka revisorer, konsulter och rådgivare som är aktiva inom Linköping och 

Norrköping. Från detta register valde vi att kontakta revisionsbyråer med minst en 
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auktoriserad eller godkänd revisor. Vi valde däremot att exkludera revisionsbyråer som 

har en auktoriserad eller godkänd revisor och därutöver enbart redovisningskonsulter. 

Ett annat kriterium var att revisionsbyrån skulle ha fler än en anställd för att säkerställa 

att de arbetade inom revisionsteam. För de inkluderade revisionsbyråerna användes 

FAR:s medlemsregister alternativt revisionsbyråernas hemsidor för att hitta 

kontaktuppgifter som användes för att upprätta en första kontakt. Personen vi fick tag 

på, på respektive revisionsbyrå, tillfrågades om denne kunde hänvisa oss till möjliga 

respondenter. Vi ansåg därför inte att vi hade möjlighet att välja ut särskilda personer, 

utan använde oss istället av de kontakter vi erhöll. Därefter kontaktades de individuella 

respondenterna via telefon eller e-mail, där de fick frågan om de kunde tänka sig att 

delta i studien. Kontakten med de individuella respondenterna skedde i enlighet med ett 

fördefinierat dokument så att alla respondenter erhöll samma information innan de 

beslutade om de ville delta (se bilaga 2). Respondenterna som deltog i intervju, med 

undantag för deltagaren i pilotstudien, fick på förhand utskickat intervjuguiden då de 

önskade det. Nackdelen med att skicka ut intervjuguiden i förväg är att respondenten har 

möjlighet att innan tänka igenom svaren och skriva ner dem. Detta kan medföra att 

intervjun blir kortare i och med att respondenten har tid att förbereda ”perfekta svar”. 

Fördelen är dock att respondenten kan känna sig tryggare med situationen då den vet 

vad som komma skall.  

 

Vi kontaktade 13 revisionsbyråer via växelreceptionister, varav två tackade nej till att 

medverka i studien på grund av tidsbrist. Fyra byråer som kontaktades svarade inte alls. 

Totalt sett intervjuades nio respondenter från revisionsteam på sju revisionsbyråer. 

Detta eftersom vi efter nio intervjuer nådde en mättnadspunkt då vi enbart fick svar 

ifrån revisorsassistenter och deras svar innehöll information som redan hade behandlats. 

Det var svårt att få fler seniora respondenter, än de vi lyckats intervjua, då de inte kunde 

ställa upp på grund av tidsbrist. Därmed skulle ytterligare intervjuer inte bidra med 

någon ny och användbar information (Alvehus, 2013, 69; Jacobsen, 2002: 160). 

Intervjuerna ägde rum mellan mars och april och genomfördes med båda författarnas 

närvaro. 

 

Efter att dessa intervjuer hade genomförts och materialet hade sammanställts insåg vi 

som författare att den information vi erhöll var för begränsad då den framför allt 

innehöll information från teammedlemmar inom små revisionsteam. Vi kompletterade 
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därför med ytterligare intervjuer efter studiens genomförande. Det var nödvändigt att få 

information från respondenter som är vana att arbeta i större revisionsteam varpå fler 

revisionsbyråer i storstäder kontaktades. Anledningen till att vi valde att intervjua 

revisionsmedlemmar på revisionsbyråer i dessa storstäder var för att respondenterna kan 

antas ingå i större team då de troligtvis granskar större klienter. Vi fick tag på två 

revisorer, från Stockholm respektive Malmö, som kunde ställa upp på intervju. Det var 

svårt att få tag på fler revisorer på grund att kontakten skötes under semestertider och 

därmed fick vi nöja oss med två. Intervjuerna genomfördes i enlighet med de tidigare 

intervjuerna med undantag att enbart en utav oss författare var närvarande vid samtalen. 

Denna skillnad uppstod på grund av att vid genomförandet av dessa intervjuer befann 

sig författarna på olika orter.  

 

För att tydliggöra vårt urval sammanställde vi detta i en tabell (tabell 2) för att 

synliggöra hur många respondenter som deltog, hur lång tid respektive intervju tog, 

vilken roll/titel respondenten hade, hur länge respondenterna innehaft sin roll, vart 

respondenterna arbetar samt när intervjun genomfördes med respektive respondent.  
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Tabell 2: Sammanställning över samtliga intervjutillfällen och respondenter. 

 

Intervjuerna var relativt strukturerade och det behövdes inte ställas några direkta 

följdfrågor. Undantag var när det uppkom situationer där vi som intervjuare behövde 

ställa följdfrågor för att få ett förtydligande av vad respondenterna menade. I vissa fall 

behövdes en fråga förklaras utförligare. Detta kunde medföra negativa konsekvenser i 

och med att alla inte fick samma inf1ormation.  

 

Alla intervjuer spelades in, efter respondenternas godkännande, för att inte något 

relevant skulle förbises. Vi såg till att detta genomfördes på en tyst plats för att 

respondenten inte skulle känna sig störd och inte heller vara rädd för att några externa 

parter skulle höra vad som sades (Bryman & Bell, 2013: 484). Bryman och Bell (2013: 

484) betonar vikten av att spela in intervjuer för att kunna fånga svaren på exakt det sätt 

som respondenten uttrycker. Anteckningar användes inte under intervjutillfället då det 

finns en risk att det uppstår oklarheter vid renskrivning och tolkning av dem (Bryman & 

Respondenter Tiden respondenten 

innehaft sin roll 

Revisions-

byrå 

Plats Tid Datum 

Revisorsassistent A 

(Pilotstudie) 

1,5 år Big 4 Linköping 21 

min 

29/3 

Revisorsassistent B 1,5 år Big 4 Linköping 18 

min 

30/3 

Revisorassistent C 8 månader Big 4 Linköping 21 

min 

1/4 

Auktoriserad 

revisor/partner D 

25 år auktoriserad 

revisor och 18 år 

partner 

Ej Big 4 Linköping 19 

min 

11/4 

Revisorassistent E 6 år Ej Big 4 Linköping 25 

min 

11/4 

Revisorsassistent F cirka 1 år Big 4 Linköping 20 

min 

12/4 

Auktoriserad 

revisor/partner G 

6 år auktoriserad 

revisor och 2 år 

partner 

Ej Big 4 Stockholm 30 

min 

18/4 

Auktoriserad 

revisor H 

cirka 8 månader Big 4 Norrköping 27 

min 

18/4 

Senior I 1 år Big 4 Norrköping 23 

min 

19/4 

Assistent J 6 månader Big 4 Stockholm 25 

min 

20/7 

Auktoriserad 

revisor/partner K 

25 år auktoriserad 

revisor och 17 år 

partner 

Big 4 Malmö 24 

min 

10/8 
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Bell, 2013: 284). Det kan även ta bort fokus från respondenten, då fokus istället blir att 

hinna skriva ner allting som sägs. Även på vilket sätt respondenterna uttrycker sig med 

hjälp av fraser eller liknande kan förloras om bara anteckningar förs (Bryman och Bell, 

2013: 484). Trots detta finns det nackdelar med att spela in intervjuer. Alvehus (2013: 

85) menar att inspelning kan störa respondenten och kan leda till att han/hon blir mindre 

öppen. Vår bedömning är dock att fördelarna överväger nackdelarna med att de 

intervjuade spelas in.  

 

4.4 Urval och genomförande av dokument 
 

Angående inhämtningen av information från befintliga dokument valde vi att titta på 

hemsidor från olika revisionsbyråer. Vi valde enbart att ta med information från 

hemsidor som omfattade revisionsteam och inte fakta om roller och arbetsdelning 

utöver. Detta eftersom syftet med studien enbart fokuserar på roller och arbetsdelning 

inom revisionsteam, och därmed inte på övriga roller med tillhörande arbetsuppgifter 

som kan finnas på en revisionsbyrå. Vissa av revisionsbyråernas hemsidor föll bort då 

de inte innehöll någon väsentlig information för att bidra till att besvara studiens syfte. 

De hemsidor som användes var inte specifika för Linköpings- eller 

Norrköpingskontoren, utan generella för hela Sverige. Informationen som användes från 

revisionsbyråernas hemsidor bestod huvudsakligen av intervjuer med olika 

teammedlemmar.   

 

Materialinsamlingen från olika jobbannonser inom revision hittades på 

arbetsförmedlingens hemsida, arbetsformedlingen.se, under platsbanken, men också 

monster.se användes. I ett fall användes revisionsbyråernas egna hemsidor för att hitta 

lediga tjänster. Fokus låg först på att hitta jobbannonser i Linköping och Norrköping, 

men eftersom det visade sig vara väldigt begränsat utökade vi sökningen till att omfatta 

arbeten inom revision utan fokus på geografiskt läge. Anledningen till denna 

avgränsning var att de flesta revisionsbyråer under denna tidsperiod inte rekryterade 

personer i så stor utsträckning och därför fanns det ett begränsat material att tillgå. 
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4.5 Etiska aspekter 
 

Vid metodgenomförandet var det viktigt att ta hänsyn till olika etiska aspekter. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra olika huvudkrav. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa etiska aspekter 

hade vi i åtanke när vi planerade och genomförde vår datainsamling. Vi såg bland annat 

till att de respondenter som ställde upp på att bli intervjuade innan fick upplysningar om 

vilka vi var samt fick information om studiens syfte. De fick dessutom information om 

att deltagandet i intervjun var frivilligt och att det när som helst under intervjun kunde 

dra sig ur. Bryman och Bell (2015: 139) menar att detta är viktigt för att de tillfrågade 

ska få så mycket information som möjligt för att kunna bedöma om de vill medverka 

eller inte. Utöver detta frågade vi även om respondenterna samtyckte till att vi spelade 

in samtalen för att lättare kunna undvika misstolkningar vid transkribering av 

materialet. Vi erbjöd dem även utskick av vår empirisammanställning för att få deras 

godkännande innan publiceringen av uppsatsen skedde.    

 

Konfidentialitetskravet handlar om att de som genomför en undersökning garanterar att 

deltagarnas personuppgifter inte sprids eller går att identifiera (Jacobsen 2002: 487). Vi 

betonade därför att de respondenter som medverkade i intervjuerna skulle vara anonyma 

i vårt arbete för att det inte för läsaren ska gå att identifiera en enskild person. Vi 

informerade även respondenterna om att det material som vi samlade in från 

intervjuerna enbart kommer användas till uppsatsen och dess forskningsändamål för att 

leva upp till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

    

När det gäller dokumentinsamlingen tog vi inte på samma sätt hänsyn till de etiska 

aspekterna som vid intervjuerna på grund av att dokumenten är offentliga handlingar 

som fritt finns tillgängliga för allmänheten. 

 

4.6 Bearbetning av intervjuer och dokument  
 

Efter att vi genomfört vardera intervju transkriberade vi materialet. Vid genomförande 

av kvalitativa studier är det vanligt att det medför en stor mängd datainsamlad 

information (Bryman & Bell, 2013: 574). Därför togs under transkriberingen onödig 
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information bort som inte kunde kopplas samman med studiens syfte. Materialet måste 

begränsas för att inte bli alltför omfattande. Detta är ett steg som beskrivs som 

reducering (Alvehus, 2013: 111). Vi såg även direkt till att skriva om språket från dess 

muntliga form till ett mer flytande skriftspråk (Alvehus, 2013: 85). Transkriberingen av 

intervjuerna delades upp mellan oss och genomfördes därmed individuellt för att spara 

tid och på så sätt effektivisera processen. Efter transkriberingen av alla intervjuer gick vi 

gemensamt igenom materialet ett flertal gånger för att försöka hitta mönster. Vi försökte 

tematisera materialet och se likheter och skillnader mellan frågorna vi ställde. Detta 

menar Alvehus (2013: 110) är ett viktigt moment när sorteringen genomförs. Viss 

information som samlades in kunde återberättas mer övergripligt, medan annan 

information behövde beskrivas mer detaljrikt (Alvehus, 2013: 111). Vi valde även ut ett 

antal viktiga citat som vi tog upp under våra utvalda nyckelbegrepp.   

 

Baserat på materialet som samlades in från de genomförda intervjuerna samt dokument 

skapades en ny tabell med nyckelbegrepp och beskrivningar (se tabell 3 som återfinns i 

kapitel 5.4). Vi kompletterade denna tabell med nya beskrivningar som framkom från 

resultatdelen. Detta för att jämföra om beskrivningarna av de nyckelbegrepp som 

förekom i teorin även finns i resultatet eller om det föreligger skillnader. I analysdelen 

(se kapitel 6) utvecklades nya tabeller under respektive nyckelbegrepp. Dessa tabeller 

visar beskrivningar både från teorin och resultatet, vilket möjliggör en jämförelse dem 

emellan. Dessa tabeller ligger till grund för studiens analys.   
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5. Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av datainsamlingen. Kapitlet avslutas med en 

summering och en tabell. 

 

5.1 Intervjuer 
 

5.1.1 Teamarbete 
 

Alla respondenter i studien sa att ett revisionsteam kan se väldigt olika ut. Vad som 

påverkar utformningen av ett revisionsteam enligt respondenterna är storleken på 

uppdraget. Assistent B säger att: 

 

Är det ett mindre bolag kanske man gör hela granskningen själv och sen är det 

påskrivande revisor som går igenom det som man har gjort. Är det istället ett större 

uppdrag då kan vi vara allt från tre till upptill ungefär tio kanske. 

 

En annan assistent (assistent A) beskriver att det alltid finns en påskrivande revisor i 

teamet och att det ofta är den personen som ansvarar för själva uppdraget. Om det är 

större uppdrag finns det olika uppdragsledare över revisorsassisterna som koordinerar 

och om det istället är ett mindre uppdrag kan det enbart vara påskrivande revisor och en 

assistent inom teamet, uttrycker respondent A. Auktoriserad revisor H förklarar att på 

dennes byrå finns det revisorsansvariga/team-managers under påskrivande revisorn som 

fungerar som en slags projektledare. De blir då de operativt ansvariga och tar hand om 

de löpande frågorna när de dyker upp under arbetets gång. Dessa är oftast assistenter 

som har några års erfarenhet, och under dem kommer slutligen de mindre erfarna 

assistenterna. Auktoriserad revisor/partner G och K berättar istället att de under 

påskrivande revisorn har en granskningsledare som sköter det arbetet. Vid större 

uppdrag kan teamen vara upp till åtta personer, medan det vid mindre endast finns två, 

förklarar assistent F. Assistent C berättar att team-utformningen också skiljer sig från 

kontor till kontor. Om revisionsbyrån befinner sig i en storstad kan revisionsteamen 

vara större eftersom de ofta arbetar med stora klienter. Assistent J som själv arbetar på 

en Big 4 byrå i Stockholm berättar att ett revisionsteam som granskar ett större svenskt 

börsnoterat bolag består av fyra nivåer. En partner eller mer senior revisor som skriver 



33 
 

under revisionen, under befinner sig en teammedlem som har ett övergripande ansvar 

för revisionen. Denne revisor har sedan en eller flera mellanchefer under sig som har i 

ansvar att tilldela arbete till de underordnade revisorerna (assistenterna) och även 

kontrollera deras utförda granskning. Ibland förekommer det att flera revisionsteam 

arbetar med att granska ett och samma bolag, berättar assistent J. Auktoriserade 

revisorn/partnern K berättar att revisionsteam för större bolag generellt sett består av 

cirka fem medlemmar, vanligtvis partner, uppdragsledare, granskningsledare och två 

assistenter. Däremot finns det sällan ett revisonsteam som ser exakt likadana ut som ett 

annat revisionsteam. Utformningen på ett revisionsteam beror till stort del på klienten 

och dess tidsplan. Har klienten exempelvis en begränsad tidsplan behövs det fler 

medlemmar för att hinna utföra arbetet i tid, menar respondent K. Enligt auktoriserade 

revisorn/partnern D beror revisionsteamens utformning också på hur erfarna 

assistenterna är. Om det är många erfarna behövs färre assistenter och om det finns få 

erfarna krävs fler assistenter på ett uppdrag. Auktoriserad revisor H tillägger att 

utformningen på teamet också beror på hur komplext uppdraget i fråga är.  

 

Senior I beskriver teamarbete som någonting flera personer tillsammans bygger upp för 

att kunna nå ett gemensamt mål. Hur teamarbetet inom revision går till varierar också. 

Assistent B beskriver att teamarbetet varierar i och med att de ibland sitter ute hos kund 

och arbetar, medan de vid andra tillfällen är på kontoret och arbetar. Enligt flertalet av 

respondenterna sker arbetet mestadels tillsammans med andra medlemmar i teamet, 

eftersom de arbetar med olika delar som påverkar varandra. Oftast sitter de hos kunden 

och diskuterar. ”Det är ett lagarbete”, säger auktoriserade revisorn H. En del av 

respondenterna anser däremot att arbetet är mer självständigt. Den auktoriserade 

revisorn/partnern K anser att dennes arbete sker mer självständigt än tillsammans med 

andra då denne person är ensam ansvarig för sitt revisionsteam. Assistent B tillägger 

även att om arbetet sker självständigt eller tillsammans beror på vilket uppdrag det är 

som denne arbetar med. Om det är ett mindre uppdrag gör personen i fråga nästan 

allting själv, medan vid större uppdrag krävs det mer samarbete. Assistent C beskriver 

däremot att arbetet sker självständigt när granskningen genomförs, men att de sitter i 

närheten av varandra i teamet, för att inte lämna någon ensam. Om arbetet innebär att 

assistenten gör det mesta av granskningen har de alltid genomgångar tillsammans med 

påskrivande revisor i början av arbetet där de diskuterar planering och vilka poster som 

ska gås igenom, berättar assistent E. Att den ansvariga revisorn närvarar i planeringen 
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av arbetet, betonar assistent E är viktigt, då detta bestämmer vilken riktning revisionen 

ska ta. 

 

5.1.1.1  Kommunikation 

 

Alla respondenter betonar vikten av kommunikation inom teamet och berättar att de 

kommunicerar regelbundet. Kommunikationen sker huvudsakligen muntligt, menar 

bland annat de auktoriserade revisorerna G och H samt assistent J. Med muntlig 

kommunikation avser respondenterna antingen face-to-face eller via telefon, men också 

i vissa fall Skype-samtal, förklarar auktoriserade revisorn/partnern G. De kommunicerar 

även via de datorprogram som de använder, berättar assistent B. Assistent C menar att 

hur kommunikationen går till är väldigt varierat. ”Är vi på kontoret och gör en revision 

är det ofta så att man pratar med varandra personligen eller mailar den personen som 

man jobbar med”, säger assistent C. Detta säger även den auktoriserade 

revisorn/partnern K, som också berättar att kommunikationen beror på var teamet 

befinner sig. Mail är att föredra anser assistenterna E och F, eftersom både frågan och 

svaret finns dokumenterat på en gång. Kommunikationen sker löpande hela tiden och 

den sker inte bara åt ett håll, utan den sker både uppåt och neråt i teamet, betonar 

auktoriserade revisorn H. 

 

De tillfrågade respondenterna sa allihop att de har möjlighet att vända sig till andra 

medlemmar i teamet för att få hjälp om de skulle vara osäkra på någonting. Assistent A 

sa: ”Det är mer regel än undantag” att göra det. Som ny revisorsassistent kan det 

uppstå situationer som personen i fråga inte varit med om tidigare och då är det bra att 

prata med andra om vad de tycker och tror, menar assistent A. Vem som seniora 

revisorn I vänder sig till beror på vilken fråga det handlar om. Assistent C berättar att 

om en fråga uppstår konsulteras ovanstående person i den hierarkiska ordningen. 

Däremot berättar assistent E att om det uppstår frågor är det i första hand till 

påskrivande revisorn som denne vänder sig till. Medan assistent B istället i första hand 

vänder sig till någon medlem inom teamet, men också i vissa fall till någon som står 

utanför teamet. Dock uppger assistent C och J att som ny på byrån diskuterar 

assistenterna mycket tillsammans, innan de vänder sig till någon med högre rang och 

erfarenhet. Assistent F vänder sig i första hand till någon som denne känner sig trygg 

med. Respondenten fortsätter och berättar att istället för att fråga någon på sin egen 
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nivå, är fokus mer på hur personen i fråga är, om personen till exempel är bra på att 

förklara och är pedagogisk ställs oftast frågor till en sådan person. De auktoriserade 

revisorerna G, H och K stämmer av med specialister som finns på byrån om det är 

någonting som de är osäkra på. Det är dock ovanligt att frågor ställs nedåt i teamet, då 

den kunskapen kanske inte finns där. När auktoriserade revisorn/partnern G var nyare 

på byrån vände denne sig ofta till en handledare, då det var naturligt att fråga dem. 

Auktoriserade revisorn/partnern D och K menar att de i första hand tar hjälp av andra 

auktoriserade revisorer på byrån om det finns några oklarheter, men D säger också att 

det finns möjlighet att vända sig till andra revisorer utanför byrån för att få stöd. I vissa 

situationer tar även respondent D kontakt med FAR:s organisation. 

 

5.1.2 Hierarkiska strukturen och rollernas ansvar 
 

Alla de revisorsassistenter, alternativt associates som de också kan benämnas, har enbart 

arbetat på en revisionsbyrå under sitt liv och är förhållandevis unga. De har innehaft sin 

roll på revisionsbyrån under en kortare tid, allt från sex månader upp till ett och ett halvt 

år. Detta med undantag assistent E, som har jobbat i hela sex år på byrån. Bland de 

överordnade revisorerna är auktoriserade revisorn/partnern D och K betydligt äldre än 

de andra som vi har intervjuat och båda har innehaft positionen som auktoriserad revisor 

i uppemot 25 år och varit partner i 18-, respektive 17år. Auktoriserade revisorn/partnern 

G har enbart haft sin roll som auktoriserad revisor i cirka sex år och varit partner i cirka 

två år, medan auktoriserade revisorn H har varit auktoriserad i snart åtta månader.   

 

Många av revisorsassistenterna är överens om att deras arbete och ansvar varierar 

väldigt mycket. Huvudsakligen arbetar de med att granska klientens årsredovisning och 

förvaltning och de genomför ofta den grundläggande granskningen. Granskningen kan 

dock komma att skilja sig åt beroende på storleken på uppdrag, menar assistent A:”… 

då kan det vara så att jag genomför granskningen själv tillsammans med en 

påskrivande revisor. Sen finns det större uppdrag också, där vi kan vara i team runt 20 

personer.” Assistent E menar däremot att arbetet inte är särskilt uppdelat 

överhuvudtaget, och att princip allt i granskningsarbetet görs av denne själv i och med 

den längre erfarenheten. Exempelvis sköter assistent E kundkontakten, inhämtar 

material och granskar. Det kan även hända att förslag ges på revisionsberättelser, men 

det sker givetvis genomgångar med ansvarig revisor, berättar assistent E. Assistent F 
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menar att de som arbetat under en kortare tid på byrån vanligtvis får lite ”enklare” 

uppdrag. Den seniora revisorn I:s uppgifter i revisionsprocessen skiljer också beroende 

på vilket typ av uppdrag det är. Vid mindre kan personen i fråga själv vara med och 

granska, medan vid större uppdrag fungerar personen mer som en 

projektledare/teamledare.   

 

Även revisionsteamets arbetsområden varierar under olika delar av året, uppger 

majoriteten av respondenterna. De menar att det framförallt handlar om granskning av 

årsbokslut i början av året och att de under våren fokuserar på siffror i årsredovisningen. 

Assistent C säger att: ”De har sin tuffaste period i januari-februari.” Under resten av 

året, speciellt under sommar och höst, förekommer istället granskning av kontroller 

samt granskning av förvaltningen i bolagen. En stor del av kalenderåret inkluderar även 

planering av revisionen för nästkommande år, menar auktoriserade revisorn H. 

Assistent J menar att planeringen vanligtvis sker under sommaren då det är en lugnare 

period eftersom granskningen av de större bolagen redan är slutförda. Däremot anser 

assistent E att arbetet inte varierar under året, men att arbetsbördan kan vara större vissa 

perioder, dock inte under januari-februari, utan snarare under mars-maj. Detta eftersom 

de inte jobbar så mycket med de stora börsbolagen och därmed sker rapportering in till 

deras byrå senare, menar assistent E. En av de auktoriserade revisorerna (G) anser även 

att arbetet skiljer sig åt då ingen vecka är lik den andra. 

 

Två av de intervjuade är specialiserade inom ett särskilt område inom revision. Den 

auktoriserade revisorn/partnern G ansåg sig vara specialiserad på e-handel och den 

auktoriserade revisorn H inom ideella sektorn vilket bland annat innefattar granskning 

av stiftelser och ideella föreningar. Resterande är inte specialiserade, som assistent C sa: 

”Eftersom jag är så pass ny gör jag allt möjligt för att hitta vad jag är intresserad av 

att göra i framtiden.” Assistent J beskriver att det finns specialiserade enheter på 

dennes revisionsbyrå som exempelvis arbetar med fastighetsbolag och banker då det 

tillämpas vissa specialregler. Den auktoriserade revisorn/partnern K berättar att denne 

inte direkt är specialiserad inom något särskilt område, men att denne arbetar mot stora, 

internationella och koncernlistade företag.  

 

Inom revisionsyrket finns olika nivåer, förklarar assistent C. Längst ner i hierarkin 

befinner sig assistenten. Över assistenten finns en nivå som kallas för senior, följt av 
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manager och partner. Senior har ansvar för större granskningsområden, rapportering 

samt planering. Managern är den som har kontakt med kunderna och denna roll har lite 

bredare ansvar överlag. Högst upp finns den påskrivande revisorn. Assistent C tror att 

det ser ut på detta sätt på de flesta revisionsbyråer och att de arbetar såhär för att 

kvalitetssäkra arbetet. Däremot anger den auktoriserade revisorn/partnern D att det inom 

deras byrå enbart finns assistenter och påskrivande revisorer. Som auktoriserad revisor 

och även partner säger D att: ”Det är jag som lägger upp granskningsplanen och 

planerar revisionen…” Auktoriserade revisorn/partnern K uppger att denne är 

huvudansvarig för sina klientuppdrag och ansvarar för hela revisonsteamets 

revisionsarbete. En annan auktoriserad revisor och partner (G) beskriver att denne både 

skriver på sina egna uppdrag, men även hjälper till med utförandet på andra uppdrag. 

Den auktoriserade revisorn H uppger att arbetsområdet för en auktoriserad revisor kan 

bli väldigt stort och uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag är kundansvarig så jag ska både ta in nya kunder och ta hand om befintliga 

kunder. Jag ska vårda relationerna med kunderna helt enkelt och se till att de är 

nöjda. Samtidigt ska jag se till att vi fixar våra leveranser och att teamen under mig 

fungerar bra. Jag blir en typ av överordnad chef som ser till att allting snurrar/…/ 

Det är jag som ser till att vi inte går vilse och att det inte blir så att vi inte ser 

skogen för alla träden. 

 

5.1.2.1 Handlingsutrymme 

 

Resultatet angående handlingsutrymme visar att respondenterna tycker att de kan 

påverka sitt arbete, men till olika grad. Assistent A säger: ”Jag kan inte välja fritt, men 

jag har mycket att säga till om angående vilket uppdrag jag vill hamna på.” På så sätt 

anser assistenten ha mycket frihet. Även assistent F tycker att den kan påverka sitt 

arbete till en viss grad. Vad som påverkar detta är hur stor flexibiliteten är hos de 

överordnade team-medlemmarna. Assistent C menar att det finns möjlighet att välja 

vilken typ av arbete personen i fråga vill arbeta med. Assistent B håller inte med 

ovanstående fullt ut, utan berättar att det är ganska styrt vilka punkter som ska granskas, 

men att arbetet är flexibelt på det vis att det går att påverka arbetstiderna. Att vilka 

poster som ska granskas är styrt håller assistent J med om, men tillägger att det finns 

möjlighet att välja hur granskningen av posterna ska genomföras, så länge granskningen 
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håller sig inom vedertagna ramar. Assistenterna C och J anser att som ny på byrån finns 

det möjlighet att påverka sitt arbete genom att få testa på olika områden.  

 

Den auktoriserade revisorn/partnern D anser sig ha väldigt stora möjligheter att påverka 

sitt arbete i och med dennes roll på byrån, men naturligtvis går det inte att styra allting. 

Också de auktoriserade revisorerna G och H anser detta, då de kan bestämma vad de vill 

göra inom teamet samt vad som ska delegeras bort till andra. Som revisorsansvarig 

finns möjlighet att delegera vad andra och denne själv ska göra och därför tycker senior 

I att denne har mycket utrymme att påverka. Auktoriserade revisorn/partnern K anser att 

denne kan påverka sitt arbete genom att bestämma om denne vill ha en kund eller inte 

samt genom att avgöra vilka väsentliga risker hos klienten som bör angripas. Däremot 

är utrymmet att påverka granskningsprocessen begränsat på grund av strikta riktlinjer.  

 

Begreppet handlingsutrymme uppfattas på olika sätt och svaren skiljer sig därför åt. 

Handlingsutrymme beskrivs enligt assistent C som begränsat då arbetet är strikt i och 

med att det finns en planering som måste följas. Det finns möjlighet att välja vilken 

bransch personen i fråga vill arbeta i, men som ny revisorsassistent på byrån finns det 

begränsningar. Handlingsutrymmet beror också på storleken på kontoret menar senior I. 

Om det är ett litet kontor är handlingsutrymmet mer begränsat då det är svårt att välja 

något särskilt område att arbeta med, utan istället kan det krävas att alla inom 

organisationen gör lite av allting. Istället för att ha möjlighet att påverka bransch och 

uppdrag menar assistent A att det även finns möjlighet att välja vilken metod denne vill 

använda på ett uppdrag. Assistent E säger: ”Det mesta av vårt arbete är väldigt 

regelstyrt och vi har olika regelverk att följa./.../Men det är klart att det finns utrymme 

för egna tankar och åsikter.” Flera andra av respondenterna anser också att det är styrt 

via regelverk, men tycker ändå att handlingsutrymmet är relativt stort. Det är relativt 

fritt att välja vilken granskningsmetodik som ska användas, anser auktoriserad revisor H 

och assistent J. ”Jag tror att om tio olika revisorer gör samma revision för samma 

bolag så får vi tio olika bedömningar på saker och ting”, säger senior I och uttrycker att 

det finns stort utrymme för tolkning. Assistent F anser att handlingsutrymmet är större 

om det ses utifrån en lägre nivå, till exempel i hur granskningen läggs upp, men det 

finns fortfarande vissa delar som ska täckas in i granskningen. 
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5.1.3 Granskningsprocessen 
 

Som revisorsassistent är det alltid någon som granskar dennes revisionsarbete när det är 

klart, beskriver assistent J. Assistent A säger att granskningen sker: ”...varje gång fram 

till att man blir påskrivande revisor.” Det är alltså antingen en granskningsledare eller 

den påskrivande revisorn direkt som granskar mitt arbete, uttrycker assistent A och 

senior I. Assistent C däremot, menar på att det en senior, som befinner sig en nivå över 

revisorsassistenten, som granskar arbetet. Medan assistent F menar att kontrollen av den 

genomförda granskningen är beroende på uppdrag, men att det oftast är managern, som 

planerar granskningen och ser till att teamet håller deadlinen, som kontrollerar 

granskningsarbetet. Ibland kan även den påskrivande revisorn kontrollera om det skulle 

vara någonting som ser konstigt ut och därmed behöver kollas upp närmre, berättar 

assistent F. Assistent E berättar att det finns en del obligatoriska moment som måste 

signeras av den påskrivande revisorn och därmed måste assistentens arbete kontrolleras 

av den påskrivande revisorn. Den sista personen som granskar ett arbete som någon 

annan har gjort är den påskrivande revisorn, men ibland, ungefär vart tredje år, har 

byrån en intern kvalitetsgranskning och på toppen av den revisionsnämnden som 

kontrollerar att vi revisorer granskar det som är tänkt att göras och uppfyller de interna 

policyer som finns, förklarar auktoriserade revisorn H.  

  

Angående frågan om hur stor del av granskningen som sker med överordnande kollegor 

närvarande är lika olika, berättar assistenterna. Assistent C säger att: ”Det beror på om 

man är ute hos kund eller är på kontoret. Är man ute hos kund sitter revisorerna 

tillsammans, så då är de ju närvarande.” Assistent J håller med om att granskning ute 

hos klient sker med överordnade revisorers närvaro och menar att den största delen av 

granskningen av större bolag sker på plats ute hos klienten. Även om överordnande 

revisorer sitter i samma lokal behöver de inte betyda att de arbetar med samma revision, 

berättar senior I. I rollen som revisionsledare kan granskningen utföras ute hos kund och 

då sker den vanligtvis självständigt. Är seniora revisorn däremot inte revisionsledare på 

ett uppdrag ute hos kund är det sannolikt att revisionsledaren närvarar och därmed 

övervakas granskningen, uppger senior I. Assistenterna F och J beskriver att vid 

granskning av mindre uppdrag på kontoret sker granskningen i stort sätt utan närvaro. 

Teammedlemmarna är dock tillsammans innan och efter granskningen då de har 
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gemensamma möten om uppdraget, uppger assistent F. Den lite mer erfarna assistenten 

(assistent E) säger att: ” 90 procent sker utan att de närvarar och sen går man igenom 

det man har kommit fram till.” Auktoriserade revisorn/partnern G tror också att 

granskningen med överordnande kollegor närvarande är låg, runt 10-20 procent. 

Assistent B säger istället att: 

 

Granskningen oftast sker i etapper. Så fort jag är klar med någonting kan det 

granskas av nästa person och då kan jag påbörja nästa område. Oftast sitter vi i 

samma rum och kan meddela hur man har gjort och varför. Även påskrivande 

revisor ska gå igenom och granska allt så att det är godkänt och att han/hon känner 

att alla bitar är på plats/…/Så det känns tryggare när en annan person har gått 

igenom mitt arbete. 

 

Auktoriserade revisorn H beskriver att sin medverkan i granskningen sker under den 

interna planeringen, men också lite vid bokslutet och vid revisionsmötena.   

 

En revisorsassistent har möjlighet att påverka granskningsprocessen på olika sätt och till 

olika sorters grad. Assistenterna B och J kan påverka upplägget av granskningen och 

detta görs i planeringsfasen, som vanligtvis förbereds av en senior revisor. Assistent C 

yttrar istället att assistentens påverkan är beroende på bolagens storlek. ”Ju större 

bolagen är, desto mer struktur behöver man ha i granskningsarbetet.” Är de mindre 

bolag kan det vara så att revisorsassistenten helt själv granskar, men det är alltid någon 

som kontrollerar och kvalitetssäkrar arbetet som gjorts. ”Så det är lättare att påverka 

granskningsprocessen, ju mindre bolag det är”, säger assistent B. Därmed menar 

revisorsassistenterna B och F att assistenter är mer delaktiga i små uppdrag, där 

assistenten kanske granskar allt, än vid granskning av stora uppdrag, då han/hon enbart 

gör en viss del. Assistent C uttrycker också att assistenter har en mindre roll när det 

gäller granskning av större bolag, men att det ändå är oerhört viktigt att förstå helheten, 

trots att en assistent ibland bara ansvarar för viss del av revisionen. Delaktigheten i 

granskningsprocessen som assistent C uttrycker upplever assistent A på samma sätt. 

Assistent F uttrycker, till skillnad från ovanstående respondenter, att sin påverkan i 

granskningsprocessen är begränsad, dock upplevs delaktigheten i granskningsprocessen 

som stor. Auktoriserade revisorn/partnern D anser sig vara högst delaktig i 

granskningsprocessen eftersom det ingår i dennes arbete att upprätta en plan för hur 

granskningsarbetet ska gå till och detta bygger till stor del på den påskrivande revisorns 
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tidigare kundkännedom och erfarenhet från tidigare uppdrag. Auktoriserade 

revisorn/partnern K anser sig kunna påverka processen genom planeringen, men att det 

är riktlinjer som bestämmer vad som ska göras och att de inte går att hoppa över ett visst 

steg. Möjlighet att påverka granskningsprocessen tycker även auktoriserade revisorn H 

sig ha genom att till exempel välja var fokus i granskningen bör ligga och på vilken nivå 

beloppen i de olika posterna ska ha för att dessa ska vara väsentliga att granska extra 

och på så sätt anser sig H vara delaktig i processen. Auktoriserade revisorn/partnern G 

menar däremot att delaktigheten i granskningsprocessen beror på klienten.  

 

På de allra minsta uppdragen är jag kanske inte så jättedelaktig, även fast att det är 

jag som sätter upp riktlinjerna för hur granskningen ska gå till och går igenom 

arbetet i efterhand./…/Allt efter att storleken på uppdraget ökar, desto mer ökar min 

delaktighet. 

 

Detta för att se till att utförarna av granskningen inte kör fast någonstans, lägger energi 

på fel saker eller inte håller sig till budgeten, fastslår auktoriserade revisorn/partnern G. 

Att delaktigheten istället är beroende på teammedlemmarna medger den auktoriserade 

revisorn/partnern K. Består revisionsteamet av mer erfarna medlemmar behöver denne 

inte vara lika delaktig i granskningsprocessen som om teamet istället skulle bestå av 

mindre erfarna medlemmar. Senior I menar istället att delaktigheten i granskningen är 

mycket högre i små uppdrag än stora uppdrag.  

 

Oftast är de överordnade revisorer som bestämmer hur arbetet ska fördelas för en 

revisorsassistent på ett uppdrag. Det är vanligtvis senior eller manager som planerar och 

bestämmer arbetsdelningen, påstår assistent C. Även assistent F menar att arbetet 

tilldelas av managern. I större uppdrag är det uppdragsledare och påskrivande revisorn 

som går igenom en metod som de vill köra granskningen på och de bestämmer 

tillsammans tiden för uppdraget, menar assistent A. De auktoriserade revisorerna D och 

H bekräftar att i rollen som påskrivande revisor ingår fördelning av arbete. ”De mer 

komplicerade posterna sätter vi inte på en nyanställd, utan det hamnar automatiskt på 

mig som påskrivande revisor eller revisionsansvarig…”, säger auktoriserade revisorn 

H. Auktoriserade revisorn/partnern G menar att på de mindre komplexa uppdragen 

överlåts ansvaret av delegering av arbete till granskningsledaren. Auktoriserade 

revisorn/partnern K hävdar dock att det även vid större uppdrag är granskningsledaren 
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som delegerar arbetsuppgifterna till andra och att detta arbete inte tillfaller påskrivande 

revisor. Ibland vid svåra uppdrag kan assistenten vara med och påverka att få genomföra 

uppgifter som han/hon är bekväm med, berättar assistent A. Respondent F säger även: 

”Jag får självklart komma med åsikter och önskemål...” när det till exempel gäller val 

av granskningsmetod eller klient. I motsats till vad de andra respondenterna har framfört 

menar assistent E att arbetet inte tilldelas. Detta eftersom de enbart är två på uppdragen 

och att i princip all granskning enbart sker av mig, berättar assistent E. Enda fallet där 

jag tilldelas ett specifikt uppdrag är om det är en särskild insats som ska göras som då 

kommuniceras direkt från kund till påskrivande revisor och därigenom förmedlas till 

mig. 

 

5.1.3.1 Struktur kontra bedömning 
 

Enligt resultatet från intervjuerna är alla respondenter överens om att deras 

revisionsarbete är strukturerat, men på vilket sätt de anser att arbetet är strukturerat 

uttrycker de på olika sätt. Assistent A menar på att dennes arbete är strukturerat 

eftersom granskningen görs utifrån en plan. Att utforma en plan för att granskningen 

ska bli så effektiv som möjligt kan ta väldigt lång tid och kräver stor planering. Planen 

som granskningen sedan bygger på är baserad på hur mycket revisorerna vet om 

verksamheten just då och det händer därmed väldigt ofta att den inte följs fullt ut. Den 

auktoriserade revisorn/partnern D bygger vidare på detta genom att säga att: ”arbetet 

måste vara strukturerat/…/ Detta för att man ska vara effektiv. Men det får inte gå till 

överdrift, utan man måste hela tiden kunna anpassa sig till de förutsättningar som kan 

dyka upp.” Exempelvis kan det vara så att det finns ett förhållande i bolaget som 

tidigare inte stötts på och att det då kräver mer arbete än vad som är tänkt för uppdraget, 

beskriver D.   

  

Assistenterna B och F samt auktoriserade revisorn/partnern K betonar istället att 

revisionsarbetet kan beskrivas som strukturerat på grund av alla regelverk som finns och 

som strikt bör följas, både de externa och de interna regelverken. Assistent B menar på 

att revisionsprogrammen är utformade utifrån dessa regelverk och att de steg för steg 

beskriver vad som revisorn ska gå igenom i turordning när han/hon utför ett 

granskningsuppdrag. Granskningsprogram och checklistor används för att strukturera 

granskningsprocessen uppger auktoriserade revisorn H, men betonar betydelsen av att 
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inte stirra sig blind på dessa, utan tänka analytiskt och kritiskt. Assistent C, senior I och 

assistent J håller med om att revisionen består av vissa steg som alltid ska utföras och 

att det därmed enkelt går att följa början till slut i granskningsprocessen. Från assistent 

E fick vi ett exempel på hur turordningen på arbetsgången i deras revisionsbyrå ser ut. 

Assistent E menar på att arbetsgången är uppdelad i fyra olika avsnitt som ska finnas 

med när revisionen genomförs. Dessa är: en planeringsdel, en riskhanteringsdel, en 

avslutningsdel och en rapporteringsdel.          

 

När det istället handlar om att göra bedömningar uttrycker assistent E att bedömningar 

sker i planeringsstadiet. I planeringsdelen sker kommunikation ofta med bolagets 

företagsledning för att höra med dem om det finns några speciella delar i 

årsredovisningen som kräver extra uppmärksamhet och därmed även då extra insatser, 

såsom kontroll av kassasystem, lagerinventeringar och så vidare. Även innan 

granskningsarbetet påbörjas görs bedömningar, menar assistent F. Exempelvis handlar 

det om att göra en bedömning om sitt oberoende och om personen i fråga är lämplig att 

vara med på uppdraget. Assistent J anser att bedömningar sker i tre steg. Dessa sker vid 

planeringen då det bedöms vilka poster som ska granskas, sedan löpande under arbetet 

för att bedöma när sina egna poster är färdiggranskade samt en avslutande bedömning 

för att avgöra om revisionen som helhet är färdig för att kunna skriva på 

revisionsberättelsen. 

 

Assistenterna B och F säger att: ”Arbetet går hela tiden ut på att göra egna 

bedömningar.” Assistent B, senior I samt auktoriserade revisorn/partnern K menar på 

att alla poster hos en klient inte kan granskas, utan att revisorn får göra bedömning om 

vart det kan finnas risker eller felaktigheter. Assistent A uppger liknande uppgifter i sin 

intervju, men tillägger även att bedömningar behöver göras för att spara och effektivt 

använda de resurser som revisionsbyrån har för uppdraget. Det är viktigt att göra en 

bedömning över vad som tros vara väsentligt för användare av en årsredovisning, menar 

auktoriserade revisorn/partnern G. I intervjun sägs även att: 

 

Den andra stora bedömningen är vilka risker som vi tycker finns i de enskilda 

uppdragen. Då brukar man först gå igenom alla tänkbara risker och skriver ner det 

på ett papper och sen går man igenom de igen och beslutar vilka av de här riskerna 

är verkliga, betydande risker som vi verkligen måste beakta. 
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Utöver detta är det sedan viktigt att göra en bedömning om de granskningsåtgärder som 

planeras att genomföras är tillräckliga för att kunna säkerställa att det inte föreligger 

några väsentliga fel efter utförd granskning, berättar auktoriserade revisorn/partnern G. 

 

Enligt assistent C görs oftast bedömningar i samband med granskning av komplicerade 

poster. ”Det kan till exempel handla om att skriva ner kundfordringar eller att skriva 

upp aktier…”, säger C. Enklare bedömningar kan göras när det gäller vilka poster som 

ska granskas. I dessa fall riktas uppmärksamheten mot de poster som är störst, har 

förändrats mest eller ser oroväckande ut. Oavsett vilka bedömningar som görs i ett 

uppdrag är det viktigt att kunna motivera till varför en sådan tolkning har gjorts, menar 

senior I.    

  

5.1.3.2 Comfort  

 

Assistent A säger att: ”Revisionen är klar när alla är nöjda.” Alla siffror ska stämma 

överens och att revisorsassistenten ska kunna stå för alla siffror som finns i 

årsredovisningen. Det är också viktigt att kunna bekräfta riskerna som ett företag har. 

Detta beskriver även assistent B och auktoriserade revisorn H, men tillägger också, 

tillsammans med assistent J, att revisionen är klar när de har sett att det inte finns några 

väsentliga fel. Revisionen är nämligen färdig enligt revisorn när årsredovisningen är i 

allt väsentligt rättvisande, det vill säga den behöver enbart vara tillräckligt rättvisande 

för att en extern läsare ska kunna göra en riktig bedömning, berättar senior I och 

assistent J. Ett sätt att göra detta på är genom de program som de arbetar med, där de 

kan få upp att alla frågor är klara och på så sätt se att allting har gåtts igenom, berättar 

auktoriserade revisorn/partnern G. Assistent C förklarar att revisionsarbetet är klart när 

allting har granskats som ska granskas och när det är påskrivet samt inskickat till 

Bolagsverket. När detta är gjort och denne känner att allting som ska granskas har 

granskats anses revisionen klar, oavsett om det medför en ren eller en avvikande 

revisionsberättelse, menar assistent E. Tillslut är det ändå magkänslan som säger om 

revisionen är klar eller inte samt att de ska ha granskat tillräckligt mycket för att det ska 

kännas bra att skriva under, anser auktoriserade revisorn H. 
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För att respondenterna ska känna sig komfortabla med arbetet och revisionen menar 

samtliga att det är viktigt att de känner sig bekväma med de områden som de har gjort. 

”… men också att mina kollegors områden är ok”, säger assistent A. På detta sätt kan 

hela teamet känna sig nöjda. ”… att jag kan sova gott om kvällarna”, säger 

auktoriserade revisorn H är ett viktigt tecken på att denne är komfortabel. Detta 

instämmer även auktoriserade revisorn/partnern K i. Auktoriserade revisorn/partnern D 

betonar att det är viktigt att denne känner sig komfortabel med allt arbete, annars måste 

arbetet skickas tillbaka till revisorsassistenten igen för att komplettera vissa saker igen. 

Alla inom teamet hjälps åt för att se till att allting blir klart i tid, påpekar assistent B. 

Senior I anser att det handlar om att ha förstått tanken bakom posterna och hur bolaget 

har resonerat för att kunna känna sig komfortabel. ”Man måste ha fått svar på alla 

frågor…” säger assistent E. Denne nämner också att det är viktigt, vid svåra 

bedömningar, att få möjlighet till att diskutera dessa med påskrivande revisor eller en 

expert för att kunna känna sig komfortabel med revisionen. Assistent C känner sig 

komfortabel med revisionen när denne har fått bekräftelse att arbetet är godkänt från en 

överordnad. Det är viktigt att alla frågetecken har blivit uträttade påpekar auktoriserade 

revisorn/partnern D. För att känna sig komfortabel tycker assistent F att det är viktigt att 

någon annan tittar på det arbetet som denne har gjort. Detta för att säkerställa att 

ingenting har missats. 

 

5.2 Hemsidor 
 

Oavsett om en person jobbar som revisorsassistent, senior, manager eller partner så 

beskrivs revisorsyrket som väldigt varierande (Deloitte, 2016a; Deloitte, 2016b; 

Deloitte, 2016c). Revisorsyrket i sig handlar inte bara om att genomföra granskning och 

analys av siffror, utan består till stor del av kundkännedom och det är ett mycket socialt 

arbete (KPMG, 2016a). Inom revisionsyrket är det väldigt viktigt att ha förmåga till att 

kunna jobba i grupp (KPMG, 2015).    

 

Som nyanställd revisorsassistent skriver ett antal hemsidor om att de första veckorna 

består av mycket utbildning och inlärningskurvan är väldigt brant. Redan tidigt som 

revisorsassistent ingår det att vara ute hos klient på olika uppdrag (Deloitte, 2016d; 

Deloitte, 2016e; Grant Thornton, 2016a). Deloittes hemsida förklarar att en 

revisorsassistent jobbar med att granska bolagets räkenskaper och förvaltning. Denna 
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roll tar även hänsyn till varför en klient gör som den gör för att bedöma om det anses 

vara korrekt och om inte så är fallet ge förslag på förbättringar (Deloitte, 2016a). 

Revisorsassistenter kan få stöd av en så kallad counselor som är en karriärsvägledare 

som följer revisorsassistentens utveckling och ger feedback. En counselor är vanligtvis 

en mer senior medarbetare (Deloitte, 2016e). På Grant Thornton har revisorsassistenten 

istället en handledare som han/hon kan få hjälp utav och över denne finns de 

uppdragsansvariga (Grant Thornton, 2016a). En revisorsassistents titel skiljer sig mellan 

revisionsbyråernas hemsidor. På PwC (u.å.) exempelvis kallas rollen för junior revisor, 

medan på KPMG (2016b) benämns rollen som associate.  

 

I en intervju som finns återgiven på Deloittes hemsida menar en partner från Stockholm 

att en revisorsassistent ofta jobbar med olika branscher och klienter och därefter med 

åren finns möjligheten att rikta in sig på en specifik bransch där utvecklat intresse har 

skapats. I intervjun beskriver hon att hennes arbete som partner till stor del handlar om 

att vara kontaktperson för ledning och styrelse, att granska och kvalitetssäkra revisionen 

och att förbereda avrapporteringar. Med det sista menas att presentera vad revisorerna 

kommit fram till för en klient. Hon nämner även att hon är med i ledningsgruppen och 

coachar juniora medarbetare (Deloitte, 2016b).     

 

Utöver de traditionella rollerna har vi även stött på andra roller på revisionsbyråernas 

hemsidor. På Grant Thorntons hemsida berättar en person i en intervju hur det är att 

jobba som revisionsledare. Att jobba som revisionsledare innefattar arbetsuppgifter 

såsom att leda revisionsteamet, utveckla revisionsområdet och utbilda andra på 

kontoret. Som revisionsledare får personen även vara med och utveckla företag då 

han/hon arbetar nära entreprenörer (Sundström, 2016). Ytterligare en roll som 

förekommer på Grant Thornton hemsida, fast denna gång i Stockholm, är 

granskningsledare. En granskningsledares arbetsuppgift är att säkerställa att kundens 

årsredovisning i allra största mån ger en rättvisande bild. Värt att tillägga här är att 

personen som innehar denna position även får skriva under då personen klarat 

revisorsprovet och därmed är auktoriserad revisor (Grant Thornton, 2016b). 
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5.3 Jobbannonser 
 

FAR beskriver att som revisor är den huvudsakliga uppgiften att granska redovisningar 

samt kontrollera hur styrelser förvaltar de organisationer som de arbetar i (FAR, 2016a). 

Arbetet är ofta varierat och det gäller för revisorn att skapa trovärdighet hos kunden 

(FAR, 2016b). Denna definition kan ses även i praktiken, bland annat i jobbannonser. 

De flesta revisionsbyråer använder liknande förklaringar när de söker efter personal. Det 

finns dock skillnader i hur de uttrycker sig, men generellt sätt benämns revisionsrollen 

på detta sätt (Adecco, 2016; BDO, 2016; Deloitte, 2016f; Grant Thornton, 2016c; 

KPMG, 2016c; KPMG, 2016d). 

 

De jobbannonser som vi har stött på har alla fokus på team (Adecco, 2016; BDO, 2016; 

Deloitte, 2016f; Grant Thornton, 2016c; KPMG, 2016c; KPMG, 2016d). Ordet team 

benämns i jobbannonserna på ett eller annat sätt, antingen att den som får jobbet 

kommer vara del av ett drivet och engagerat team (KPMG, 2016c) eller att personen i 

fråga som söker tjänsten ska trivas att arbeta i team (Grant Thornton, 2016c). Oavsett 

om det är ett mindre revisionsbyrå finns teamarbete representerat, exempelvis hos RTL 

ekonomi och revision (Adecco, 2016).  

 

Förutom team beskriver jobbannonserna också vikten av att vara bra på att 

kommunicera (Adecco, 2016; BDO, 2016; Deloitte, 2016f; Grant Thornton, 2016c; 

KPMG, 2016c; KPMG, 2016d). I en jobbannons från KPMG där de söker en 

revisorsassistent betonar de att det är viktigt att personen som söker tjänsten har lätt att 

kommunicera (KPMG, 2016d). BDO (2016) beskriver att personen som söker deras 

tjänst (revisorsassistent) ska ha social kompetens. Detta kan också uttryckas på andra 

sätt som till exempel i en av Grant Thorntons jobbannonser. Där väljer de istället att 

uttrycka kommunikation som att de stödjer varandra inom teamet (Grant Thornton, 

2016c). Även Deloitte och RTL ekonomi och revision gör på detta sätt där de skriver att 

det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga med kollegorna (Adecco, 2016; Deloitte, 

2016f). 

 

Av jobbannonserna framkommer också olika krav på vem det är som kan söka ett 

specifikt arbete. Angående efterfrågan på en auktoriserad revisor ställer KPMG (2016a) 

ett krav på att personen som söker ska ha minst fem års tidigare arbetslivserfarenhet 
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inom revision. Grant Thornton som också söker en auktoriserad revisor, specificerar 

dock inte längden på tidigare arbetslivserfarenhet (Grant Thornton, 2016c), medan 

Deloitte inte fokuserar så stort på längden av tidigare erfarenhet, utan enbart menar på 

att det är meriterande att ha (Deloitte, 2016). RTL ekonomi och revision söker istället en 

revisorsassistent och även här finns krav på tidigare arbetslivserfarenhet, i detta fall ett 

år (Adecco, 2016). BDO (2016) fokuserar istället på att hitta nyutexaminerade studenter 

till sin tjänst som revisorsassistent och där är kravet på tidigare arbetslivserfarenhet inte 

i antal år, utan istället baserat på vad personen i fråga har för utbildning bakom sig. De 

förutsätter nämligen att personen i fråga ska ha studerat med inriktning mot 

revision/redovisning. KPMG (2016d) efterfrågar också tidigare arbetslivserfarenhet, 

dock är det meriterande och inget krav. Både KPMG, BDO och RTL ekonomi och 

revision poängterar också i sina annonser vikten av att uppfylla de teoretiska 

kunskapskrav som krävs för att kunna bli auktoriserad revisor i framtiden (Adecco, 

2016; BDO, 2016; KPMG, 2016d). 

 

I jobbannonserna beskrivs också tjänsternas arbetsuppgifter. KPMG har i sin annons där 

de söker en auktoriserad revisor/state authorized public accountant utförligt beskrivit 

rollen som de vill tillsätta. Huvudsakligen kommer personen att arbeta som 

kundansvarig och ansvara för revisorsuppdrag under en annan revisor och hantera 

rådgivning till kunder (KPMG, 2016c). Arbetsuppgifterna för en revisorsassisten hos 

RTL ekonomi och revision innefattar istället planering, genomföring och rapportering 

av revisioner i samarbete med påskrivande revisor (Adecco, 2016). Arbetsuppgifterna 

för en revisorsassistent hos BDO är att revidera kunders räkenskaper och förvaltning 

och förbereda underlag till den påskrivande revisorn (BDO, 2016). Den auktoriserade 

revisorn som Deloitte söker kommer ansvara för att utveckla kundrelationer både till 

befintliga klienter, men också upprätta nya. Tjänsten innebär också ansvar för 

utvecklingen av juniora kollegor samt att kvalitetssäkra det som de gör (Deloitte, 

2016f).  
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5.4 Summering 

 

Faktorerna som påverkar hur revisionsteam ser ut är framförallt uppdragets storlek, men 

även storleken på kontoret och byrån samt erfarenheten hos medlemmarna i teamet och 

klient. Teamstorleken kan variera från två medlemmar på mindre byråer som granskar 

mindre bolag, medan granskningen av större bolag som sker av större byråer kan skötas 

av flera revisionsteam där varje team består av fyra hierarkinivåer.    

  

Mer än hälften av respondenterna anser att arbetet sker mer tillsammans än 

självständigt. Kommunikationen inom teamet är betydelsefull för att arbetet ska 

fungera, men vilka kommunikationskanaler som används varierar. Alla respondenter 

som intervjuades menar att de har möjlighet att ta hjälp av andra om det uppstår 

oklarheter. Däremot varierar det angående vem de väljer att fråga. Vanligt från 

assistenternas sida är att vända sig till en ovanstående revisor med mer erfarenhet. 

Partners vänder sig istället till andra auktoriserade revisorer både inom och utanför 

byrån eller till specialister på byrån. Från jobbannonserna syns att det är viktigt att 

kunna arbeta i team samt ha god kommunikationsförmåga (Adecco, 2016; BDO, 2016; 

Deloitte, 2016f; Grant Thornton, 2016c; KPMG, 2016c; KPMG, 2016d).  

 

När det gäller arbetet inom team ansvarar assistenterna den grundläggande 

granskningen. Från vissa hemsidor framgår det även att assistenterna tidigt få komma ut 

till kund (Deloitte, 2016d; Deloitte, 2016e; Grant Thornton, 2016a). En av våra 

respondenter sticker ut (assistent E) då denne utöver detta sköter kontakten med kunder. 

Auktoriserade revisorn/partnern är den som kvalitetssäkrar revisionen (Deloitte, 2016b), 

planerar revisionen samt är kundansvarig och skriver under revisionen. Enligt Deloittes 

(2016b) hemsida kan en partner även coacha juniora medlemmar. Andra roller som 

påträffades utöver de traditionella rollerna inom revisionsteam var revisionsledare, 

granskningsledare och handledare (Sundström, 2016, Grant Thornton, 2016a, Grant 

Thornton, 2016b). En granskningsledare ska säkerställa att årsredovisningen till stor del 

stämmer (Grant Thornton, 2016b), medan en revisionsledare leder revisionsteamet, 

utvecklar revisionsområdet samt utbildar andra på kontoret (Sundström, 2016). 

Majoriteten av respondenterna är inte specialiserade inom något område. De flesta av 

respondenterna angav att de tycker att deras arbete varierar under året. Generellt sett 

arbetar de mest med årsredovisning i början av året, medan på sommar/höst ligger fokus 
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istället på utförande av kontroller och granskning av förvaltning. Majoriteten av 

respondenterna beskriver att de har möjlighet att påverka vad de gör inom 

revisionsteamet, men olika mycket. När det kommer till handlingsutrymmet uppfattas 

det olika, assistenterna tycker att det huvudsakligen är begränsat, medan de 

auktoriserade revisorerna anser sig ha ganska stort handlingsutrymme. 

 

Enligt assistenterna är det alltid någon som granskar deras arbete när det är klart. Vem 

som genomför granskningen skiljer sig åt. Om överordnade revisorer finns närvarande 

vid granskningen varierar. Sker det ute hos kund är de mer närvarande, än om 

granskningen sker på kontoret och vid mindre uppdrag sker mestadels arbetet utan deras 

närvaro. Erfarenheten som finns inom revisionsteam är ytterligare en faktor som har 

inverkan på om överordnade revisorer är närvarande i granskningsprocessen. 

Majoriteten av revisorsassistenterna menar att de kan påverka granskningsprocessen, 

men på vilket sätt skiljer sig. Vissa assistenter uttrycker att de är mer delaktiga i små 

uppdrag och kan därför påverka granskningsprocessen mer där än vid stora uppdrag. De 

auktoriserade revisorerna anser sig också vara ganska delaktiga och har mycket att säga 

till om i processen. Från assistenternas synvinkel fördelas arbetet vanligen av senior 

eller manager, men om det ses utifrån de auktoriserade revisorernas perspektiv menar de 

att dem själva delegerar ut uppgifter och i vissa fall överlåts ansvaret till en 

granskningsledare. Dock svarade en auktoriserad revisor/partner att detta inte alls tillhör 

dennes arbete, utan att det ligger på granskningsledaren att fördela ut arbetet inom 

teamet.   

 

Revisionsarbetet anses vara strukturerat på grund av att det finns en tydlig plan och 

regelverk att följa. Trots att arbetet är strukturerat finns det utrymme för egna 

bedömningar. En stor orsak till detta är tidsbrist. Vissa respondenter poängterar att 

bedömningar sker hela tiden och en annan respondent påpekar att bedömningar också 

kan ske redan vid planeringen.  

 

Revisionen anses klar när allting har granskats och det inte finns några väsentliga fel. 

Respondenterna anser sig komfortabla när någon har granskat deras arbete och sett att 

det ser bra ut. En av respondenterna betonar vikten av att hela teamet ska känna sig 

nöjda med arbetet för att denne ska vara komfortabel. Magkänslan är av betydande vikt 

för att en auktoriserad revisor ska känna sig nöjd. 
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På samma sätt som med den teoretiska referensramen avslutas även denna summering 

med en tabell (tabell 3), dock här baserat på resultatet. Nyckelbegreppen som återfinns i 

tabellen är samma som i tabell 1 (se kapitel 3.5), men beskrivningarna skiljer sig i viss 

mån. Skillnaderna är att vissa beskrivningar inte förekommer i resultatet eller att nya 

beskrivningar har upptäckts. Vissa beskrivningar har även kompletteras med mer 

information i de fall som det är aktuellt.         
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Tabell 3: Summering av nyckelbegrepp och beskrivningar från resultatet. 

Nyckelbegrepp  Beskrivning  

Team  Utformningen beror på: storlek på uppdrag, kontor 

och byrå samt erfarenhet och klient 

 Beroendeställning mellan teammedlemmarna 

 Ute hos kund/på kontoret  

 Arbetet sker främst tillsammans  

Kommunikation  Muntligt/skriftligt  

 Viktigt instrument 

 Viktigt att fråga vid osäkerhet 

 Vem individen frågar beror på: frågan, trygghet 

samt pedagogik  

 Sker inte alltid hierarkiskt  

Hierarkisk struktur och rollernas ansvar 

 
1. Auktoriserad revisor och/eller partner 

2. Manager 

3. Senior 

4. Revisorsassistent/associate/junior revisor 

 

Övriga roller: 

 

5. Revisionsledare 

6. Granskningsledare 

7. Handledare 

1. Ansvarar för klientrelaterade aktiviteter, planerar 

och kvalitetssäkrar revisionen, fördelar arbetet samt 

skriver under revisionsberättelsen     

2. Kundansvarig samt granskar, fördelar och planerar 

arbetet 

3. Fördelar, granskar och planerar arbetet eller är 

projektledare/teamledare  

4. Gör den största delen av granskningsarbetet och kan 

ansvara för kundkontakt  

 

5. Leda revisionsteamet, utveckla revisionsområdet 

och utbilda andra på kontoret. 

6. Granskningsledare – Säkerställa att 

årsredovisningen i allra största mån ger en 

rättvisande bild samt fördelar arbetet 

7. Stöttar nya revisorsassistenter 

Handlingsutrymme  Organisation  

 Individuella karaktärsdrag 

 Arbetsuppgifter  

Granskningsprocessen 

 

 

 

 

 
 

 Generellt tilldelar överordnade revisorer 

arbetsuppgifter  

 Önskemål angående arbetsuppgifter  

 Möjligheten att påverka och vara delaktig i 

granskningsprocessen beror på uppdragsstorlek  

 Granskningen sker ända upp till partner  

 Överordnade revisorers närvaro i processen skiljer 

sig 

Struktur 
 

 

Bedömning 

 Styrt av guidelines och instruktioner 

 Effektivare revision 

 

 Professionell bedömning 

 Effektivare revision  

 Kostnadseffektivare revision 

 Risker 

 Revisorns oberoende  

 Bedömningar sker hela tiden  

Comfort  Inga väsentliga fel  allt väsentligt rättvisande  

 Magkänsla  

 Gemensam känsla i teamet av comfort  

 Upplevs olika 

 Granskat tillräckligt mycket  

 Bekräftelse från överordnad  

 Inga kvarstående frågetecken  
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6. Analys 
 

Nedan följer en analys där den teoretiska referensramen kopplas samman med 

resultatet. Denna del bygger på tabellerna som vi har utvecklat från dessa två områden 

som återfinns i tabell 1 och 3. För att lättare överskåda likheter och skillnader mellan 

teori och resultat har vi skapat nya tabeller under varje nyckelbegrepp. Den fetstilta 

texten visar skillnader som framkommit mellan resultatet och teorin. Texten är 

uppbyggd med samma struktur som har använts i de föregående kapitlen.   

 

6.1 Team 
 

Tabell 4: Team - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori  Resultat  
Utformningen beror på: storlek på uppdrag och 

erfarenhet 

 

Utformningen beror på: storlek på uppdrag, 

kontor och byrå samt erfarenhet och klient 

 

Beroendeställning mellan teammedlemmarna 

 

Beroendeställning mellan teammedlemmarna 

Nominalgrupp/integrationsgrupp/hybridgrupp Ute hos kund/på kontoret  

 

Mer eller mindre styrda av ledare Arbetet sker främst tillsammans  

 

Faktorer som påverkar effektivitet: storlek, 

mångfald, ”group of mind” 

 

 

 

Samtliga respondenter arbetar i någon form av revisionsteam. Detta arbetssätt har 

Trotman et al. (2015) förklarat är vanligt när det kommer till revisionsarbete. Även de 

jobbannonser som vi har stött på visar att teamarbete är väldigt vanligt inom 

revisionsarbete (Adecco, 2016; BDO, 2016; Deloitte, 2016f; Grant Thornton, 2016c; 

KPMG, 2016c; KPMG, 2016d). Hur dessa team kan se ut skiljer sig åt beroende på 

olika faktorer, men samtliga respondenter är tydliga med att förklara att revisionsteam 

ofta ser väldigt olika ut. Solomon (1982) har sett att det finns olika teamstrukturer och 

benämner dessa som nominalgrupp, integrationsgrupp och hybridgrupp. Uppdelningen i 

dessa tre beror på hur mycket integration medlemmarna inom teamet har (Solomon, 

1982). Hur teamarbetet går till varierar enligt respondenterna. Arbetet sker inte bara på 

kontoret, utan det är också vanligt att det görs ute hos kund. Det har framkommit att 

medlemmarna hela tiden kommunicerar med varandra och att arbetet enligt majoriteten 

sker tillsammans med andra. Integrationen är därför hög för att, som en av våra 
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respondenter har förklarat, arbetet är ett lagarbete. Arbetet beskrivs också som 

någonting som byggs upp tillsammans av flera personer för att kunna nå ett gemensamt 

mål och då krävs det kommunikation och samarbete. På liknande sätt har Hackman 

(1987) beskrivit team, men han har också betonat att alla tillsammans ansvarar för hur 

resultatet i slutändan blir. Liknelser med vad respondenterna sa kan här ses med 

Solomons (1982) integrationsgrupp, vilket innebär att interaktion sker fritt utan några 

begränsningar. Dock är inte alla respondenter överens om att arbetet går till på detta 

sätt, oavsett om de arbetar på en Big 4 byrå eller inte. En mindre del av respondenterna 

anser att arbetet sker till största del självständigt. Revisorsassistenterna menar att 

beroende på uppdragets storlek kan de göra nästan all granskning själva och stämmer 

bara av med påskrivande revisor i början och slutet av arbetet. Detta arbetssätt liknar 

mer Solomons (1982) nominalgrupp som innebär att enbart liten eller ingen interaktion 

sker. Då det finns skillnader bland respondenterna i deras svar kan det vara möjligt att 

Solomons (1982) hybridgrupp är den som representerar revisionsteamen, då det är en 

blandning av de två ovan nämnda.  

 

Cohen och Bailey (1997) har i sin review sett faktorer som påverkar effektivitet i 

revisionsteam. Dessa är mångfald, att revisonsteamet har samma ”group of mind” samt 

att team där medlemmarna är beroende av varandra presterar bättre än team där de inte 

är det. Mångfald går att se bland våra respondenter då bland annat kön, ålder och 

erfarenhet skiljer sig åt mellan dem i teamen. Vi har dock inte utforskat om teamen 

presterar bättre om de är beroende av varandra, men vi har sett att det finns en 

beroendeställning inom team då medlemmarnas arbetsområden i granskningsprocessen 

hänger ihop och påverkar varandra.   

 

Angående hur revisionsteam utformas beror på storleken på uppdraget, vilken är en av 

det största påverkande faktorerna, uppger alla respondenter. Från teorin ses också att 

strukturen kan bero på uppdragsstorlek (Carrington, 2010). Respondenterna nämner 

även att storleken på byrån och kontoret samt erfarenheten hos de olika medlemmarna 

och klienten är faktorer som påverkar teamutformningen. Gardner et al. (2012) har 

också sett att strukturen på ett revisionsteam kan bero på erfarenheterna som de olika 

medlemmarna besitter. I ett revisionsteam finns det enligt respondenterna alltid en 

påskrivande revisor högst upp och revisorsassistenter/associates längst ned. Mellan 

dessa två roller i hierarkin kan det finnas mellannivåer som utgörs av manager och 
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senior revisor. Om det är en Big 4 byrå med ett större kontor som granskar ett större 

börsnoterat bolag så finns alla fyra nivåer i hierarkin representerade inom 

revisionsteamet. Medan revisionsteamet vid ett mindre kontor, oavsett Big 4 byrå eller 

ej, som granskar ett mindre bolag kan enbart innefatta en påskrivande revisor och en 

assistent.  

 

De överordnade rollerna i hierarkin leder de andra medlemmarna inom teamet. Cohen 

och Bailey (1997) har förklarat att det finns självgående team och att det då är negativt 

om ledningen går in och stör dessa. Detta passar dock inte in på respondenternas svar 

angående hur teamen styrs, utan respondenterna uttrycker tydligt att det är överordnade 

revisorer i hierarkin som bestämmer i teamet och att det då inte är någon utanför som 

går in och styr. Huruvida detta är på grund av det begränsade antalet respondenter eller 

om det faktiskt skiljer sig från teorin går inte att uttala sig om. Det finns dock en risk 

menar Peecher et al. (2010) att om överordnade ingriper för mycket i assistenternas 

granskning så kan detta ha en snedvridande effekt. De assistenter som har deltagit i vår 

studie har dock poängterat att de sköter större delen av granskningen själva och endast 

frågar andra om hjälp om det är någonting som är oklart. 

 

6.1.1 Kommunikation 

 

Tabell 5: Kommunikation - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori  Resultat  
Muntligt/skriftligt 

 
Muntligt/skriftligt  

 
Viktigt instrument  

 
Viktigt instrument  

 

 
Viktigt att fråga vid osäkerhet 

 
Viktigt att fråga vid osäkerhet 

 
Vem individen frågar beror på: byråstorlek   Vem individen frågar beror på: frågan, trygghet 

samt pedagogik  

 
 Trots hierarkisk struktur borde kommunikation 

ske som om strukturen vore platt 
Sker inte alltid hierarkiskt  

 

 

Alla respondenter anser att kommunikation är väldigt viktigt när de arbetar i team och 

betonar att de kommunicerar med varandra regelbundet. Detta oavsett vilken roll 

respondenterna har på byrån. Vikten av kommunikation betonas även av de hemsidor 
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och jobbannonser som vi har tittat på. Detta bekräftar även teorin som Gardner et al. 

(2012) har sett, nämligen att kommunikation är en viktig del för att team ska fungera på 

ett bra sätt. Kommunikation skapar även en känsla av teamwork enligt Gardner et al. 

(2012) vilket också kan ses bland respondenterna då de anser att kommunikation är en 

viktig del när de arbetar i team. Även Goby och Lewis (1999) har betonat vikten av att 

kommunikation sker regelbundet och har i sin studie sett att det inte förekommer att 

medlemmarna i revisionsteam aldrig kommunicerar med varandra. Detta stödjer 

respondenterna då de förklarar att kommunikation sker hela tiden, men att den kan ske 

på olika sätt. Kommunikation är också en viktig faktor som arbetsgivare vill ha när de 

söker ny personal (KPMG, 2016d). 

 

Bland respondenterna sker kommunikation både muntligt och skriftligt inom teamet. 

Majoriteten anser dock att det först och främst sker muntligt. Med muntlig 

kommunikation avser respondenterna samtal som sker face-to-face, telefonsamtal, men 

också Skype-samtal används. Detta stödjer teorin som beskriver att muntlig 

kommunikation är mer förekommande än skriftlig (Goby & Lewis, 1999). Den 

skriftliga kommunikationen sker bland annat genom e-mail och olika datorprogram.  

 

Rudolph och Welker (1998) menar på att strukturen av teamet kan påverka på vilket sätt 

kommunikationen sker på. Kommunikationen i revisionsteam sker inte alltid hierarkiskt 

enligt respondenterna. En respondent uttrycker att kommunikationen sker kors och tvärs 

genom teamet. Här finns likheter med vad Carrington (2010) menar då denne förklarar 

att det är viktigt att trots att strukturen är hierarkisk så ska kommunikationen fungera 

som om strukturen vore platt. Det är dock ovanligt att frågor ställs nedåt i teamet på 

grund av att kunskap saknas där, menar respondenterna. 

 

I vårt fall har respondenterna svarat att om det uppstår en osäkerhet angående någonting 

frågar de någon om hjälp. Vem det är som besvarar frågan skiljer sig dock men viktiga 

faktorer här är att personen i fråga är pedagogisk, att det är någon som personen känner 

sig trygg med men att det också beror på vilken fråga det är. Enligt Karlsson och 

Werlemalms (2015) studie är en ytterligare faktor här byråstorlek. Respondenterna i vårt 

fall har dock uppgett olika svar angående vem de frågar. Utifrån svaren syns inget 

tydligt mönster gällande vem respondenten tillfrågar, oavsett roll/titel eller byråstorlek, 

vilket kan bero på det begränsade urvalet i studien. Dock har Karlsson och Werlemalm 
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(2015) betonat att det viktiga är att personerna vågar fråga överordnade om osäkerhet 

uppstår och vikten av detta kan även ses hos svaren bland våra respondenter. 

 

6.2 Hierarkiska strukturen och rollernas ansvar 
Tabell 6: Hierarkiska strukturen och rollernas ansvar - jämförelse mellan teori och resultat 

 

Som vi har sett utifrån empirin finns det fler roller på revisionsbyrån utöver de 

traditionella rollerna inom revisionsteam som benämns i teorin (AICPA, 2010; 

Carrington, 2010; Muczyk et al., 1986). Vi har även sett att de traditionella rollerna som 

är omskrivna i teorin också förekommer i verkligheten, men att de kan benämnas på 

olika sätt. Det förekommer även andra namn på rollen/titeln revisorsassistent och dessa 

är bland annat associate eller junior revisor. Angående vad en revisorsassistent gör i 

teorin jämfört med empirin visar våra intervjuer inte några större skillnader. Som vi 

Roller Teori  Resultat  
Auktoriserad och/eller partner 

 

Ansvarar för 

klientrelaterade aktiviteter 

och skriver under 

revisionsberättelsen   

 

Ansvarar för klientrelaterade 

aktiviteter, planerar och 

kvalitetssäkrar revisionen, 

fördelar arbetet samt 
skriver under 

revisionsberättelsen 
Manager 

 

Ansvarar för assistentens 

och den seniora revisorns 

arbete samt planerar 

revisionen 

 

Kundansvarig samt 

granskar, fördelar och 

planerar arbetet 

 

Senior 

 

Övervakar, fördelar och 

granskar assistentens 

arbete  

 

Fördelar, granskar och 

planerar arbetet eller är 

projektledare/teamledare  

 
Revisorsassistent/associate/junior 

revisor 

 

Gör den största delen av 

granskningsarbetet  

 

Gör den största delen av 

granskningsarbetet och kan 

ansvara för kundkontakt  

 

Övriga roller  
Revisionsledare 

 
 Leda revisionsteamet, 

utveckla revisionsområdet 

och utbilda andra på 

kontoret. 

 
Granskningsledare 

 
 Säkerställa att 

årsredovisningen i allra 

största mån ger en 

rättvisande bild samt 

fördelar arbetet 

 
Handledare  Stöttar nya 

revisorsassistenter 



58 
 

både i teorin och i empirin har sett arbetar en revisorsassistent huvudsakligen med att 

göra den största delen av granskningen (AICPA, 2010; Muczyk et al., 1986), men hur 

stor del som de gör varierar beroende på uppdragets storlek. Däremot har en av 

respondenterna (assistent E) berättat att ytterligare en del av revisionsarbetet som 

revisorsassistenten ansvarar för är att upprätta och hålla kontakt med klienter. Dock är 

denna respondent mer erfaren och från en mindre byrå, det vill säga, inte tillhörande Big 

4. Därmed består deras revisionsteam oftast enbart av en påskrivande revisor och en 

revisorsassistent. 

 

Även för seniora revisorn och managern stämmer teorin och empirin i största mån 

överens (AICPA, 2010; Muczyk et al., 1986). Den seniora revisorn har berättat att 

denne utför egen granskning, men granskar även assistenternas arbete. Därutöver utför 

den seniora revisorn administration såsom att fördela ut arbete till underordnade 

revisorer. Från empirin framgår det dessutom att ansvarsområden som att planera 

revisionsarbetet och agera som projektledare/teamledare kan adderas till en senior 

revisors arbete. Det som skiljer managern från seniora revisorn är att managern inte 

själv ansvarar för någon egen granskning, utan bara kontrollerar andra revisorers arbete. 

I resultatet uttalar sig en assistent om att kundkontakt är ett utav en managers 

ansvarsområden, men det underlaget är för begränsat för att dra några slutsatser ifrån.  

 

När det gäller den auktoriserade revisorn/partnern föreligger inga större skillnader 

mellan teorin och empirin, utan de ansvarar för klientrelaterade aktiviteter och skriver 

under revisionsberättelsen (AICPA, 2010; Carrington, 2010; Muczyk et al., 1986), men 

utför även planering samt kvalitetssäkrar revisionen (Deloitte, 2016b) och har 

huvudansvar för teamet som helhet.  

 

Vi har även sett att det inom revisionsbyråer kan finns andra roller som traditionellt sett 

inte tillhör revisionsteam enligt Carringtons bok (2010). Dessa är revisionsledare 

(Sundström, 2016), granskningsledare (Grant Thornton, 2016b) samt handledare (Grant 

Thornton, 2016a). Revisonsledarens arbetsuppgifter är att leda revisionsteamet, utveckla 

revisionsområdet och utbilda andra på kontoret (Sundström, 2016), medan 

granskningsledaren ansvarar för att säkerställa att årsredovisningen i allra största mån 

ger en rättvisande bild (Grant Thornton, 2016b). Granskningsledaren fördelar i vissa fall 

också ut arbete till medlemmarna i teamet. Dock går åsikterna isär här då några 
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respondenter sa att detta är något som auktoriserad revisor/partner gör, medan 

respondent K hävdar att det inte alls ingår i dennes arbete, utan att det istället ligger på 

granskningsledaren att göra detta. Skillnaderna kan här bero på att respondenterna ifråga 

kommer ifrån olika stora byråer och därför gör på olika sätt. Handledaren ansvarar för 

att stötta nya revisorassistenter (Grant Thornton, 2016a). Det går att diskutera om dessa 

tre ovan nämnda roller ens ska klassas som direkta roller inom revisionsteam eller om 

det snarare ska klassas som roller inom revisionsbyråer. Dessa roller är inte direkt 

knutna till ett och samma revisionsteam, som vi tidigare definierat som två eller fler 

medlemmar som tillsammans arbetar med ett revisionsuppdrag och kommer från samma 

revisionsbyrå (Trotman, 2015). Alla tre rollerna skulle kunna ansvara för olika team 

samtidigt och därför anser vi att dessa roller snarare är organisatoriska då deras 

arbetsuppgifter är att stödja alla delar i organisationen.  

 

6.2.1 Handlingsutrymme 
 

Tabell 7: Handlingsutrymme - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori Resultat  
Organisation 

 
Organisation  

 
Individuella karaktärsdrag 

 
Individuella karaktärsdrag 

 
Arbetsuppgifter 

 
Arbetsuppgifter 

Miljö 

 
 

 

Bland respondenterna i studien sågs ett blandat resultat angående hur mycket de 

upplever att de kan påverka sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Några av 

respondenterna anser att de kan påverka dessa ganska mycket och att de på så sätt har 

mycket frihet. Vad som kan påverka arbetsuppgifterna och handlingsutrymmet är enligt 

Finkelstein och Peteraf (2007) komplexitet, osäkerhet och observerbarhet. 

Respondenterna anser istället att en faktor som påverkar arbetet de tilldelas eller hur de 

kan påverka sina uppgifter är hur stor flexibilitet de överordnade teammedlemmarna 

har. En utav respondenterna anser dock att valmöjligheten av arbete i revisionsarbetet är 

ganska styrt, men betonade ändå att flexibilitet är en faktor som finns med, i alla fall i 

och med att denne anser att det är flexibelt att påverka arbetstiderna. Respondenterna 

anser också att rollen på byrån är en påverkande faktor som styr hur mycket de kan 
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påverka sitt arbete. De auktoriserade revisorerna i studien delegerar bland annat ut 

arbete till andra och kan påverka vad de själva vill göra inom teamet. Därför anser de 

sig ha väldigt stora möjligheter att påverka sina vad de gör.  

 

Hambrick och Finkelstein (1987) har betonat tre andra faktorer som de anser påverkar 

handlingsutrymme och dessa är miljö, organisation samt individuella karaktärsdrag. 

Dessa faktorer bestyrker även respondenterna i vår studie, förutom miljöfaktorn. Ett 

flertal av respondenterna förklarar att handlingsutrymmet är strikt i och med de 

regelverk som finns som måste följas. Detta resultat ser likadant ut oavsett om 

respondenten arbetade på en Big 4 byrå eller på en ej Big 4 byrå. Det stämmer in på 

Hambrick och Finkelsteins (1987) faktor “organisation” som beskriver att 

organisationen som personerna befinner sig i kan begränsa handlingsutrymmet, vilket i 

detta fall är de regelverk och lagar som revisorer måste följa oavsett var de arbetar. 

Dock menar vissa av respondenterna att handlingsutrymmet ändå är relativt stort trots 

de strikta regelverken och att det bland annat finns möjlighet att välja vilken metod de 

vill använda när de granskar, vilken bransch de vill arbeta med eller om de vill ha en 

klient eller inte. Enligt respondenterna beror handlingsutrymmet också på storleken på 

kontor, som är en ytterligare aspekt under faktorn organisation. Om det är ett större 

kontor är handlingsutrymmet större då det finns mer områden att välja emellan som 

revisorerna kan arbeta med, medan på ett mindre kontor måste personerna kanske göra 

alla moment och därför är handlingsutrymmet begränsat. Individuella karaktärsdrag 

påverkar också handlingsutrymmet. Enligt respondenterna finns det stort utrymme för 

tolkningar samt egna tankar och åsikter vilket gör att beroende på hur personen i fråga 

är så har det en påverkan på handlingsutrymmet.  
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6.3 Granskningsprocessen 
 

Tabell 8: Granskningsprocessen - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori Resultat  
Fyra steg: Generellt tilldelar överordnade revisorer 

arbetsuppgifter  

 
- Påståenden från företagsledningen  

 
Önskemål angående arbetsuppgifter  

 
- Revisorns bestyrkandeåtgärder  

 
Möjligheten att påverka och vara delaktig i 

granskningsprocessen beror på 

uppdragsstorlek 
- Dokumentation 

 
Granskningen sker ända upp till partner  

 
- Rapportering Överordnade revisorers närvaro i processen 

skiljer sig 

 

 

Vid jämförelse av den teoretiska referensramen samt resultatet är det svårt att dra några 

paralleller. Det beror till stor del på att de frågor som infattas i intervjuguiden (bilaga 1) 

om granskningsprocessen inte specifikt är kopplade till stegen i granskningsprocessen 

enligt Carrington (2010). Därför utgår denna del från all empiri oavsett under vilket 

nyckelbegrepp som resultatet kommer ifrån.  

 

Utifrån respondenternas svar framkommer det att det under planeringen bestäms vilka 

poster som ska granskas och detta innefattas i det första steget i processen. Under 

planeringsfasen har vi sett att planeringsarbetet vanligtvis leds av överordnade revisorer, 

men att underordnade revisorer kan vara med och påverka upplägget av granskningen. 

Det bör dock tilläggas att beroende på uppdragets storlek så varierar de enskilda team-

medlemmarnas påverkan och delaktighet. För revisorsassistenterna minskar bägge dessa 

delar när storleken på uppdragen ökar. Det motsatta gäller istället för överordnande 

revisorer. Generellt sett har de underordnade revisorerna möjlighet att påverka sitt 

arbete. I slutändan är det ändå de överordnade revisorerna som tilldelar dem jobb och 

därmed bestämmer hur processen ska gå till. 

 

Många respondenter uttrycker att revision går ut på att granska tillräckligt mycket och 

säkerställa att det inte föreligger några väsentliga fel i årsredovisningen. Granskningen 

kan ske under närvaro av överordnade revisorer, men hur mycket de närvarar varierar 

beroende på ett flertal orsaker. Mycket av granskningsarbetet sker dock utan 
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överordnade revisorer närvarande. När granskningen sedan är utförd kommer arbetet att 

granskas i uppåtgående led för att kvalitetssäkra arbetet. Denna granskning pågår hela 

vägen upp till påskrivande revisor. Dessa åtgärder går in under de nästkommande två 

stegen i processen, nämligen bestyrkandeåtgärder och dokumentation (Carrington, 

2010).  

 

Respondenterna uppger att det i slutändan av processen är påskrivande revisor som 

sköter kontakten med klient samt gör den slutgiltiga kontrollen över arbetet och därefter 

skriver under revisionsberättelsen och rapporterar in den till klienten, därmed är steg 4 i 

processen uppfyllt (Carrington, 2010).  
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6.3.1 Struktur kontra bedömning  
 

Tabell 9: Struktur kontra bedömning - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori Resultat  

Struktur 
Styrt av guidelines och instruktioner 

 

Styrt av guidelines och instruktioner 

 
Effektivare revision (tvetydligt) 

 
Effektivare revision 

 
Kostnadseffektivare revision (tvetydligt) 

 
 

Minska rollstress 

 
 

Bedömning  
Professionell bedömning Professionell bedömning 

 
 Effektivare revision  

 

 Kostnadseffektivare revision 

 

 Risker 

 

 Revisorns oberoende  

 

 Bedömningar sker hela tiden  

 

 

Från respondenternas svar är det möjligt att urskilja att revisionsarbetet är väldigt 

strukturerat. Precis som Öhman et al. (2006) uttrycker är struktur någonting som styrs 

av guidelines och instruktioner och detta går även att se tydligt i empirin då arbetet 

grundas på regelverk och andra styrdokument såsom checklistor, granskningsprogram et 

cetera. I teorin är det tvetydigt om struktur resulterar i en effektivare och 

kostnadseffektivare revision (Bamber et al., 1989; Power, 2003). Från empirin 

framkommer dock att effektivitet kan ses under begreppet struktur och att både 

effektivitet och kostnadseffektivitet förekommer under begreppet bedömning. På så sätt 

bestyrker respondenterna den teori som finns men resultatet visar att den tvetydighet 

som tidigare nämns inte föreligger.  

 

Att rollstressen påverkas positivt av struktur (Bamber et al., 1989) uttrycktes inte 

explicit från någon av respondenterna. Däremot går det att hitta paralleller till 

fenomenet i respondenternas svar, trots att vi inte har ställt frågor kopplade till 

rollstress. Flera respondenter har sagt att granskningsprocessen är planerad steg för steg 
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och att det lätt går att förstå vad en enskild revisor ska göra, vilket kan tolkas som att 

rollstressen minskar.    

 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi fått information om att bedömning 

förekommer, dock enbart i form av en kort beskrivning av begreppet (Power, 2003; 

Öhman et al., 2006). Däremot har vi från empirin fått en bredare förståelse för när 

individuella bedömningar sker. Från respondenterna har vi sett att bedömningar i stort 

sett sker hela tiden. Bedömningar används mycket för att avgöra var fokus bör läggas, 

vilka moment som är riskfyllda, om revisorn kan vara med på ett uppdrag eller om det 

strider mot oberoendet samt när revisionen anses vara färdig.  

 

6.3.2 Comfort 
 
Tabell 10: Comfort - jämförelse mellan teori och resultat. 

Teori  Resultat  
Allt väsentligt rättvisande  

 
Inga väsentliga fel  allt väsentligt rättvisande  

 
Magkänsla  

 
Magkänsla  

 
Gemensam känsla i teamet av comfort  

 
Gemensam känsla i teamet av comfort  

 
Upplevs olika  

 
Upplevs olika 

Fullt komfortabel ej möjligt  

 
Granskat tillräckligt mycket 

Behöver förnyas Bekräftelse från överordnad  

 

 Inga kvarstående frågetecken  

 

 

Ser vi till de två tabellerna gällande comfort har de en hel del gemensamma 

karaktärsdrag. Sammanfattningsvis utifrån teorin och empirin kan vi konstatera att 

comfort i stort handlar om att granska årsredovisningar så att dessa är allt väsentligt 

rättvisande. Utifrån det erhållna resultatet från respondenterna kan vi överskåda att 

svaren tydligt hänger ihop med Pentlands (1993) teori om att skapa tillförlitlighet för 

användare av en klients finansiella påståenden. Som en av respondenterna lyfter är det 

viktigt att investerare kan göra en så bra bedömning som möjligt baserat på en 

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Även Pentlands 

(1993) teori om att magkänslan är av betydelse för att känna comfort återspeglas i 

resultatet. Någon som har varit frekvent återkommande i intervjuerna är betydelsen av 
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att hela teamet ska känna sig komfortabla med revisionen som de har genomfört, vilket 

även genomsyrar den teori som vi har. Att alla teammedlemmar känner sig komfortabla 

med sin revision innebär nödvändigtvis inte att alla upplever comfort på samma sätt, 

vilket Carrington och Catasús (2007) påpekar.  

 

Resterade beskrivningar till nyckelbegreppet är inte helt överensstämmande när vi 

jämför tabellerna. Däremot kan vi urskilja vissa kopplingar emellan dem. Exempelvis 

uttrycker en utav respondenterna att det avslutningsvis handlar om att revisorn ska ha 

granskat tillräckligt mycket för att det ska kännas bra för att skriva under 

revisionsberättelsen. Även om det i ordalag inte uttrycks, innebär det att revisorn inte 

kan granska allt och därmed inte bli fullt komfortabel (Carrington, 2010). För att uppnå 

tillståndet att vara tillräckligt komfortabel har vi från vår empiri sett att det är viktigt att 

det inte finns några kvarstående frågor samt att underordnade revisorer får försäkran 

från sina överordnade revisorer. Vi saknar dock empiri kring teorin om comforts behov 

av att ständigt förnyas (Carrington & Catasús, 2007). 
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7. Slutsats och diskussion 
 

I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och syftet besvaras. Denna del är 

uppdelad i roller och arbetsdelning eftersom syftet är tudelat. Därefter förs en 

diskussion angående resultatet och metoden kring aspekter som har uppkommit under 

studiens gång. Kapitlet avslutas med studiens bidrag, följt av förslag till framtida 

forskning. 

 

7.1 Slutsats: roller 

 

Vilka roller som finns inom ett revisionsteam bestäms vid utformningen av ett team. 

Utformningen och därmed storleken på ett revisionsteam, inkluderat antalet 

hierarkinivåer, påverkas av ett flertal omnämnda faktorer, nämligen uppdragsstorlek, 

erfarenhet hos enskild teammedlem, byråstorlek, kontorsstorlek samt klienten 

(Carrington, 2010; Gardner et al., 2012). Alla dessa faktorer spelar en avgörande roll för 

hur många medlemmar och vilka roller som ett revisionsteam består av. Däremot kan 

det konstateras att oavsett nämnda faktorer måste ett revisionsteam minst bestå utav en 

revisorsassistent och en påskrivande revisor. Det innebär därmed att ett revisionsteam 

alltid innehåller minst en överordnad och en underordnad revisor. Studien bestyrker 

även att de fyra traditionella rollerna som omnämns i teorin (Carrington, 2010) även 

finns i praktiken, men att det utöver dessa kan förekomma andra roller inom 

revisionsbyrån. Vi har funnit att revisionsledare, granskningsledare och handledare är 

tre sådana andra roller och valt att se dessa roller som organisatoriska. Eftersom 

studiens syfte är att beskriva roller och arbetsdelningen inom revisionsteam kommer 

inga slutsatser att dras angående dessa roller. 

 

De specifika rollerna är i sig en faktor som påverkar vilken del av revisionsarbetet som 

respektive teammedlem utför. Överordnande revisorer har större makt att påverka i 

teamet eftersom de sätter upp revisionsplanen (AICPA, 2010; Muczyk et al., 1986). Ju 

flexiblare de överordnade revisorerna är, desto mer kan underordnade revisorer påverka 

vad de ansvarar för.     
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För att de underordnade revisorerna ska kunna påverka fördelningen av arbete krävs det 

att det förs en kommunikation mellan de underordnade och de överordnade revisorerna. 

Kommunikationen är någonting som sker regelbundet i teamet (Broberg, 2013; Goby & 

Lewis, 1999), dock finns det inga tydliga riktlinjer på hur och med vem 

kommunikationen sker. Gällande frågor som uppkommer vid osäkerhet överensstämmer 

teorin och empirin med varandra om att det är viktigt att ta hjälp av andra medlemmar i 

teamet (Carrington, 2010; Karlsson & Werlemalm, 2015). Från studien går det dock inte 

att säga att det finns en bestämd roll som tillfrågas när en enskild medlem behöver 

hjälp, utan det varierar stort och det är en mängd variabler som påverkar. 

Respondenterna anser dock att det framförallt är individuella faktorer som spelar roll 

hos den tillfrågade såsom pedagogisk förmåga och kunskap som individen besitter 

angående en specifik fråga. Relationen mellan den frågande och den tillfrågade 

individen har också en betydelse när det handlar om trygghet. 

 

7.2 Slutsats: arbetsdelning 
 

Som ovan nämns under roller i kapitel 7.1 påverkas teamutformningen av en mängd 

olika faktorer (Carrington, 2010; Gardner, et al., 2012) och dessa har utöver antalet 

medlemmar och roller i ett revisionsteam också effekt på vad respektive roll gör. 

Revisionsarbetet är ett lagarbete där det uppstår en beroendeställning mellan 

medlemmarna i och med att en individs arbete påverkar en annans individs arbete. Att 

överordnade revisorer ansvarar för att närvara och övervaka underordnade revisorer 

under tiden när de genomför granskningen stämmer i största mån inte, utan de 

kontrollerar istället arbetet efter att den underordnade har genomfört sin granskning 

(Carrington, 2010). Hur mycket som måste granskas för att personen i fråga ska känna 

sig komfortabel är individuellt (Carrington & Catasús, 2007). 

 

I studien framkommer att medlemmarnas ansvar i revisionsarbetet skiljer sig åt 

beroende på vilken roll de har. En revisorsassistents huvuduppgift är att utföra den 

största delen av granskningsarbetet (AICPA, 2010; Muczyk et al., 1986) och på mindre 

uppdrag görs oftast granskningen helt själv av revisorsassistenten. En revisorassistent 

med längre erfarenhet eller som tillhör en ej Big 4 byrå har fler ansvarsområden, 

exempelvis att upprätta och hålla kundkontakt. Då detta baseras på enbart en respondent 
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kan inga slutsatser dras angående om detta kan förekomma på andra byråer. Både 

seniora revisorn och managern har mer administrativt arbete än vad revisorsassistenten 

har såsom att planera revisionen och fördela arbete till underordnade revisorer. Utöver 

det administrativa arbetet utför den seniora revisorn en del granskning själv och 

granskar även assistentens arbete, medan managern inte utför egen granskning, utan 

istället granskar den underordnade revisorns revision (AICPA, 2010; Muczyk et al., 

1986). I ett fall i empirin har det framkommit att en manager kan ansvara för 

kundkontakt, men det finns inte tillräckligt med underlag för att dra en slutsats om detta, 

vilket även är fallet för revisorsassistenten. Klientrelaterade aktiviteter tillhör vanligtvis 

den auktoriserade revisorn och/eller partnern och empirin i detta fall bestyrker den 

befintliga teorin. Den auktoriserade revisorn/partnern har även i uppgift att utföra den 

slutgiltiga granskningen och godkänna samt skriva på revisionsberättelsen (Carrington, 

2010). Förutom dessa nämnda delar i revisionsarbetet ansvarar rollen för att 

kvalitetssäkra revisionen (Deloitte, 2016b). Det är de överordnade revisorerna som 

genomför planeringen av revisionen och bestämmer vad som ska granskas i en klients 

årsredovisning samt fördelar arbetet inom revisionsteam.  

 

Studien kan inte dra en tydlig slutsats vad gäller en revisors handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet kan begränsas genom att det finns regelverk som styr vad som ska 

göras i ett revisionsteam, men det finns frihet att välja vilket tillvägagångssätt som ska 

användas för att genomföra granskningen. Däremot är arbetsgången generellt 

strukturerad för varje enskild revisor (Öhman et al., 2006). Trots en strukturerad 

arbetsgång används bedömning som ett viktigt verktyg för att spara resurser och görs 

hela tiden. 

 

7.3 Resultat- och metoddiskussion 
 

Då få studier, vad vi har kunnat hitta, har undersökt roller inom revisionsteam och hur 

arbetsdelningen ser ut mellan teammedlemmarna är det svårt att jämföra resultaten med 

andra studier. Då majoriteten av respondenterna i studien är revisorsassistenter går det 

däremot att göra jämförelser med Karlsson och Werlemalms (2015) studie, där fokus är 

att undersöka en revisorsassistents vardag och dess arbetsuppgifter. Likheter med vad 

denna studie kommit fram till angående en revisorsassistents arbetsuppgifter liknar vårt 
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resultat. Exempelvis har de också, som i vår studie, kommit fram till att arbetet varierar 

under året och att det under våren framförallt fokuserar på granskning av siffror i 

årsredovisningen och under hösten fokuserar de mer på granskning av interna 

kontroller. De har även kommit fram till att arbetet är strukturerat, något som teorin och 

resultatet i vår studie också säger. 

 

I studiens resultat framkommer information som inte går att dra slutsatser om, men som 

är av intresse att föra en diskussion om. Då majoriteten av de intervjuade 

respondenterna är revisorsassistenter är det om denna roll som resultatet innehåller mest 

information. Därför är det aktuellt att diskutera skillnader i dessa respondenters svar. En 

tydlig skillnad har setts angående en revisorsassistent arbete jämfört med resterande 

revisorsassistenter och det är intressant att diskutera varför denna skillnad föreligger. 

Att arbeta på en mindre revisionsbyrå, på ett mindre kontor och med mindre klienter 

resulterar i mindre revisionsteam och därmed större ansvarsområden för de roller som 

finns. Det kan även innebära att en underordnad revisor får ta på sig ansvar som 

vanligtvis ligger hos de överordnade revisorerna enligt teorin om rollernas ansvar 

(AICPA, 2010; Carrington, 2010; Muczyk et al., 1986). En sådan assistent kan tänkas 

samla på sig mer erfarenhet snabbare än vad en revisorsassistent på ett större kontor, på 

en större revisionsbyrå och med större klienter skulle kunna göra. Sådana 

revisorsassistenter som istället arbetar i större revisionsteam kan tänkas ha mindre 

ansvarsområde eftersom arbetet blir mer uppdelat med tanke på att teamet vanligtvis 

innehåller fler teammedlemmar.  

 

Andra skillnader i resultatet som är intressanta att diskutera är de beskrivningar som 

formulerats från resultatet och som skiljer sig mot de beskrivningar som grundats på 

teorin. Exempelvis angående arbetsdelningen framgår det i resultatet att vad varje roll 

gör inte är skrivet i sten, utan att det kan variera, tillskillnad från vad teorin säger 

(AICPA, 2010; Carrington, 2010; Muczyk et al., 1986). Anledningen till skillnaden 

mellan teori och resultat kan vara att intervjuunderlaget är begränsat och ett annat 

resultat hade kunnat fås om empiriinsamlingen hade varit större. Med ett större antal 

genomförda intervjuer skulle eventuellt dessa påvisade skillnader kunna visa sig vara 

undantag som endast förekommer väldigt sällan. Exempelvis har en av respondenterna 

nämnt att en manager sköter kundkontakt och även en av revisorsassistenterna har 

nämnt att dess ansvarsområde inkluderar kundkontakt. I dessa två fall är det enbart vid 
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en intervju vardera där informationen nämns. Det förekommer även att två respondenter 

berättar att fördelning av arbete tillhör rollen som auktoriserad revisor/partner, medan 

en annan respondent motsätter sig detta och menar på att så inte alls är fallet. Hade fler 

intervjuer genomförts hade kanske denna information fortfarande bara uppkommit i 

enstaka intervjuer och därmed hade ansvarsområdet kunnat uteslutas från att inkluderas 

i dessa rollers huvuduppgifter och mer ses som undantag från mängden. Hade 

informationen istället förekommit i fler intervjuer vid ett större urval skulle 

ansvarsområdet ”kundkontakt” respektive ”fördelning av arbete” kunnat tillskrivas 

rollerna.      

 

Kritik kan även riktas mot den geografiska avgränsningen då den har påverkat resultatet 

i och med att området är relativt litet, sett till hela landet. Det kan hända att revisorer 

hade svarat annorlunda beroende på vart i landet de befinner sig, men på grund av den 

tidsram som arbetet har var en avgränsning nödvändig (Bryman & Bell, 2013). 

Avgränsningen har även medfört att merparten av respondenterna som intervjuades 

arbetar på mindre kontor, vilket vi som författare i efterhand har insett är en begräsning. 

Från resultatet syns att kontorsstorlek är en påverkande faktor som har effekt på vilka 

roller som existerar i revisionsteam och hur arbetsdelningen ser ut. På grund av denna 

begräsning genomfördes ytterligare intervjuer i Stockholm och Malmö för att 

komplettera med respondenter som har en vana av att jobba i större revisionsteam.  

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot metoden är att intervjuguiden skickades ut i 

förväg. Detta skulle kunna vara en anledning, tillsammans med att det ställdes få 

följdfrågor, till att längden på våra intervjuer blev relativt korta. Även genomförandet av 

telefonintervjuer kan ha påverkat att respondenterna var mer kortfattade i sina svar. På 

grund av den korta längden på intervjuerna kunde inte en djupare diskussion föras om 

intervjuguidens teman, vilket kunde ha uppnåtts vid längre intervjuer. Vi fick däremot 

svar på de frågor vi ställde, men den begränsade tiden medförde att vi inte hade något 

djupare samtal där eventuellt betydelsefulla områden skulle kunnat klargöras. Hade vi 

som författare gjort om studien hade vi istället valt att genomföra besöksintervjuer då 

det är lättare att föra en djupare diskussion då mötet blir mer personligt.  
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7.4 Studiens bidrag 
 

Studiens bidrag presenteras nedan i figur 2 angående vilka roller och arbetsdelning som 

framkommer inom revisionsteam. De tre organisatoriska rollerna, revisionsledare, 

granskningsledare och handledare som diskuterats i studien finns representerade i en 

egen ruta vid sidan av pyramiden. Detta på grund av att dessa roller kan finnas på 

revisionsbyrån, men inte inom revisionsteamet. Dessa tre roller är inte låsta till någon 

specifik roll i hierarkin, utan kan tänkas innehas av en partner, manager eller senior 

revisor. De organisatoriska rollerna behöver dock inte vara sammankopplade med 

någon av de tidigare nämnda traditionella rollerna. Detta är något vi inte kan uttala oss 

om eftersom studien saknar sådana uppgifter. Vi kan däremot baserat på den empiriska 

datainsamlingen utesluta att en revisorsassist kan inneha någon av dessa organisatoriska 

roller eftersom denna roll saknar erfarenheten och kunskapen som krävs.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 2: Sammanfattning över studiens bidrag. 

 

Studien bidrar med att ge en beskrivning över roller och arbetsdelning inom 

revisionsteam baserat på intervjuer från yrkessamma teammedlemmar. Den hjälper 

därmed till att minska förväntningsgapet om vad teammedlemmar gör för utomstående 

parter genom att bestyrka den teori som finns inom området samt att minska rollstressen 

för teammedlemmar. Detta genom att beskriva vad som förväntas av respektive roll. 

Studien styrker tidigare forskning inom området och hjälper till att beskriva roller i ett 

revisionsteam och att inte bara se alla revisorer som en enda grupp.  
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fördelar arbetet samt skriver under 

revisionsberättelsen. 
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Ovanstående bidrag ökar därmed förståelsen för hur audit practice ser ut i vardagen för 

revisionsteamets medlemmar. Detta är betydande för alla parter, det vill säga, både 

intressenter och teammedlemmar. 

 

7.5 Förslag till framtida forskning 
 

Vår studie är begränsad gällande urval då det enbart omfattar ett litet stickprov från ett 

litet geografiskt område. Det krävs därför större studier med liknande upplägg för att 

kunna erhålla ett generaliserbart resultat för en hel population. 

 

Under studiens gång har det påvisats en del skillnader mellan roller och arbetsdelning 

hos respondenter tillhörande en Big 4 byrå och en ej Big 4 byrå. Då vårt syfte inte avser 

utforska om det finns likheter och/eller skillnader vad gäller byråstorlek, saknas 

tillräckligt med underlag för att kunna dra några slutsatser. Därför krävs det mer 

forskning om fenomenet i framtiden. 

 

För att få en tydligare bild över hur revisionsbyråer fungerar skulle de organisatoriska 

rollerna som vi stött på och eventuellt flera roller inom organisationen behöva 

undersökas närmare för att se hur de inverkar på revisionsarbetet och på 

revisionsteamen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

1. Kön: Man/Kvinna? 

2. När är du född? 

3. Hur länge har du arbetat med revision? 

4. Hur länge har du arbetat på denna revisionsbyrå? 

 

Roller 

5. Vad är din roll/titel på revisionsbyrån? 

6. Hur länge har du innehaft din roll? 

7. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

8. Varierar dina arbetsuppgifter under året? 

9. Är du specialiserad i något område? 

 

Team 

10. Hur brukar ett revisionsteam se ut? 

11. Hur skulle du beskriva teamarbete? 

12. Arbetar du mest självständigt eller tillsammans med andra medlemmar inom 

teamet? 

 

Kommunikation 

13. Hur kommunicerar ni inom teamet? 

14. Upplever du att du har möjlighet att vända dig till andra medlemmar inom 

teamet för att få hjälp när du är osäker på någonting i ditt arbetsmoment? Om så 

är fallet, vem eller vilka brukar du vända dig till? 

 

Handlingsutrymme 

15. I vilken utsträckning uppfattar du att du har möjlighet att påverka ditt arbete och 

dina arbetsuppgifter? Vad påverkar dessa möjligheter? 

16. Hur skulle du beskriva en revisors handlingsutrymme? 
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Granskningsprocessen 

17. Har du möjlighet att påverka granskningsprocessen? Hur? 

18. Hur delaktig upplever du att du är i granskningsprocessen (som helhet)? 

19. Är det någon som granskar det arbete som du har utfört när det är klart? 

20. Hur stor del av granskningen sker med överordnade kollegor närvarande? 

21. Hur går arbetsfördelningen på ett uppdrag till? Tilldelas du uppgifter av andra? 

 

Struktur kontra bedömning   

22. Kan man beskriva revisionsarbetet som strukturerat? På vilket sätt? Exempel? 

23. När och på vilket sätt görs bedömningar? Exempel? 

 

Comfort 

24. Hur vet man som revisor att revisionen är klar? 

25. Vad krävs för att du ska känna dig komfortabel med arbetet och din revision? 
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Bilaga 2 
 

Underlag för telefonintervju 

 

Hej! 

 

Jag heter … och jag och min partner skriver vårt examensarbete inom internationella 

Civilekonomprogrammet på Linköpings universitet. Vi skriver vår uppsats inom 

revision där vi vill utforska vilka roller och vilka arbetsuppgifter det finns inom 

revisionsteam. Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp i en telefonintervju 

med oss?  

 

Vi har utformat en intervjuguide som består utav 25 (mestadels öppna) frågor som är 

uppdelade efter olika nyckelbegrepp. Vi beräknar att detta kommer ta ungefär en 

halvtimme. Har du tid att besvara våra frågor nu eller ska vi boka in en tid senare? 

Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Dina 

svar kommer också behandlas anonymt och kommer endast användas till uppsatsens 

forskningsändamål. Går det bra att vi spelar in intervjun? Detta skulle underlätta för att 

det inte blir några misstolkningar när vi sedan transkriberar materialet. Du kommer 

också få möjlighet till att godkänna materialet innan vi publicerar uppsatsen. 

 

“Intervjun pågår”     

 

Tack så mycket för din medverkan! Finns det möjligheter för oss att återkomma om det 

skulle uppstå några frågor? 

 

Hejdå!  

 


