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Förord 

Fyra års studier börjar närma sig sitt slut. Det är med både glädje och sorg vi snart ska lämna 

Linköpings Universitet för att ge oss ut på nya äventyr.  

 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Pernilla Broberg som hjälpt och väglett oss på ett bra 

och konstruktivt sätt genom hela vårt arbete. Pernilla har motiverat oss att ständigt utvecklas till 

det bättre, inspirerat oss till nya tankebanor och fortsatt innovation. Vi vill även tacka alla studiens 

informanter som tagit sig tid, trots tidsbrist och gett oss en ökad förståelse kring revisionskvalitet. 

Detta värdesätter vi enormt mycket då detta har gjort vår studie genomförbar. Till sist vill vi tacka 

våra familjer och vänner som stöttat oss genom denna process. 

 

Författarna ansvarar för eventuella fel och brister i denna uppsats. 

 

 

Linköping, 30 maj 2016      

     

 

Lissie Kjellqvist     Teresia Söderberg Carlqvist 
  



Sammanfattning 

Revisorer har idag till uppgift att granska och uttala sig kring ett företags ekonomi, dess redovisning 

och, i Sverige, företagets förvaltning. Revision handlar delvis om att förstå det granskade företaget 

och dess verksamhet. Höga krav ställs på revisorns kompetens och oberoende, delvis för att 

intressenter ska kunna fatta viktiga beslut efter en korrekt utförd revision. Uppsatsen studerar 

huruvida det finns olika faktorer som har en inverkan på kvalitetsskillnader mellan små och stora 

revisionsbyråer. Vi vill med studiens syfte kartlägga och analysera huruvida revisionsbyråns 

storlek påverkas dess revisionskvalitet. Vi försöker i denna studie besvara vårt syfte utifrån två 

olika delstudier. Uppsatsens första delstudie består av en grundlig litteraturgenomgång där vi 

presenterar, för uppsatsen, relevant forskning. Efter en genomgripande litteraturgenomgång fann 

vi fem faktorer som vi valde att bygga vidare vår uppsats på. Dessa faktorer var upptäcka brister, 

rapportering av brister, klientportfölj, rykte och kontorsstorlek. Slutsatsen i delstudie 1 visar att 

faktorerna torde ha en betydande inverkan på revisionskvalitet och att de stora byråerna har lättare, 

än de mindre byråerna, att åstadkomma en revision av hög kvalitet. Några exempel på detta är att 

mycket kompetens på plats torde öka chansen att upptäcka brister i revisionen och att de stora 

byråernas rykte kan vara gynnsam för byråns klientselektion.     

 

Därefter följer delstudie 2 som är en fördjupning av uppsatsens delstudie 1. I denna del utförde vi 

en intervjustudie där 13 revisor intervjuades från både små och stora revisionsbyråer. Detta gjorde 

vi för att få en klarare bild över hur revisionskvalitet uppfattas av dagens revisorer och huruvida de 

ser någon skillnad mellan byråstorlekarna. Vi lade även till komfortfrågor under dessa intervjuer 

då vi ansåg det vara av stort intresse att tillföra den individuella revisorn och dennes upplevda 

komfort och huruvida detta kunde ha en inverkan på revisionens uppnådda kvalitet. 

Intervjustudiens resultat visade inga specifika mönster på att revisionskvaliteten skulle vara högre 

hos någon av de respektive byråstorlekarna. Vi fann istället den individuella revisorn och dennes 

komfort som den mest betydande faktorn för revisionskvalitet. Vårt kunskapsbidrag blir således 

utifrån denna studie att revisionskvaliteten inte torde skilja sig åt mellan byråstorlekarna. Vår 

analys åskådliggör däremot att den individuella revisorns engagemang och komfort är den 

avgörande faktorn till huruvida skillnader inom revisionskvalitet uppstår mellan byråer.  

 
Nyckelord: revisionskvalitet, Big 4, icke Big 4, upptäcka brister, rapportering av brister, 
klientportfölj, rykte, kontorsstorlek, individuella revisorn, komfort. 

  



Abstract  

Today auditor´s task is to review and express their opinion on a company's finances, their accounts 

and, in Sweden, the company's management. Audit is partly about understanding the audited 

company and its operations. There are high demands on the auditor's competence and 

independence, partly because stakeholders should be able to make important decisions for a proper 

and thorough audit. The research involves studying whether there are different factors that have an 

impact on the quality differences between small and large accounting firms. We found the subject 

interesting and wanted to identify and analyze whether the auditing firm's size affected its audit 

quality. In this study we tried to answer our purpose from two different studies. The first sub-study 

consists of a thorough literature review where we present, for this essay, relevant research. After a 

thorough literature review, we found five factors that we chose to build our essay on. These factors 

included the identification of gaps, the shortcomings Report, Client Portfolio, Reputation and 

Office Size. The conclusion of this study shows that these factors have a significant impact on audit 

quality, and that the larger firms, from these factors, have it easier to achieve higher quality audits. 

Some examples are that more expertise in the office should increase the chance of detecting 

deficiencies in the audit, and that the great reputation of the agencies can be beneficial to the 

Agency's client selection. 

  

Then follows substudy 2, which is a deepening of the essay’s substudy 1. In this part we carried 

out an interview study, in which 13 auditors were interviewed from both small and large accounting 

firms. We did this in order to get a clearer picture of how audit quality is perceived by today's 

accountants, and whether they see any difference between the firm sizes. We also added comfort 

issues during these interviews because we considered it to be of great interest to supply the 

individual auditor and their perceived comfort, and whether this could have an impact on audit 

quality. The results of the interviews showed that no specific pattern on audit quality would be 

higher in any of the respective firm sizes. Interestingly, we instead found the individual auditor and 

his comfort as the most significant factor for audit quality. Our knowledge contribution is thus, 

based on this study, that audit quality is not higher in any particular firm when it comes to agency 

size. Our analysis illustrates, however, that the individual auditor's engagement and comfort are 

the deciding factors to whether differences in audit quality arises between agencies. 

 

Keywords: audit quality, Big 4, non-Big 4, identify gaps, reports the shortcomings, the client 

portfolio, reputation, office size, individual auditors, comfort.  
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1. Introduktion      
“Den traditionella synen på revision ses som en slags försäkran för ägare och intressenter 

i ett företag. Revisorn fungerar snarare som ett företags inspektör och mentor med 

målsättning att bidra till förbättring i det granskade företaget och även kring den 

information som företaget offentliggör” (Broberg, 2013a). 
 
Många beslut som tas i vardagen baseras på den upplysning som mottagits, exempelvis busstider, 

öppettider och schematider. Detsamma gäller för ett företags intressenter, dessa kommer utifrån 

den information företaget lämnar fatta beslut om att exempelvis investera i bolaget eller inte. Skulle 

då denna information vara oriktig kan intressenterna exempelvis förlora på deras kapitalplacering 

och ordet skandal kan komma att belysas av tidningarna. Verksamhetens intressenter är beroende 

av en så felfri information som möjligt och det är här revisorn kommer in i bilden.  

  

Dagens revisor har till uppgift att granska och uttala sig kring ett företags ekonomi, dess 

redovisning och, i Sverige, företagets förvaltning. Revisorns roll i Sverige omfattas även av att 

granska VD:ns och styrelsens förvaltning. Revisorn ska agera oberoende i revisionens systematiska 

process, denne kan även fungera som en proaktiv rådgivare för företaget. Revisorn granskar 

årsredovisningen, transaktioner, processer och händelser där denne anser att det kan förekomma 

väsentliga brister. Om revisorn inte finner några sådana i klientens redovisning skriver denne en 

ren revisionsberättelse (Carrington, 2010). De flesta företag får en ren revisionsberättelse då de är 

villiga att rätta till de brister revisorn finner i deras redovisning. Revisionen ska utföras av en 

revisor som oberoende granskar företaget och ger den trovärdighet som behövs (Francis, 2004). 

Far har på sin hemsida en kort beskrivning om vad ordet revision står för och vad det innebär:  

 

”Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och 

externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter” (FAR, 2016).  

 

På grund av avregleringen som skett kring revisionskravet har klientbasen för revisionstjänster 

minskat. En majoritet av företagen i Sverige behöver nu inte enligt lag bli reviderade. 

Avregleringen har lett till att revisorers tillhandahållande av icke-revisionstjänster istället har ökat 

(Broberg et al., 2016). Revision är frivillig för aktiebolag som understiger 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och 3 anställda. Om företaget överstiger 

minst två̊ av dessa värden under två̊ års tid går frivillig revision över till revisionsplikt 
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(Regeringskansliet, 2010). Att avstå̊ från revision skulle kunna medföra konsekvenser. Enligt ISA 

200 ökar revisorns uttalanden trovärdigheten till de finansiella rapporterna då revisionen handlar 

om försäkran och förbättring (Carrington, 2010). Resonemanget innebär att en utförd revision ger 

det granskade företaget en kvalitetsstämpel som följaktligen även ger intressenterna ett förtroende 

för företagets redovisning. Som tidigare nämnt kan intressenter utgöras av ett företags investerare, 

men de kan även utgöras av klienter, samhälle, finansiärer, anställda och leverantörer som alla kan 

inneha ett stort intresse av att företaget granskas ordentligt. Som anställd kan detta ge en trygghet 

i vidare anställning, finansiärer blir trygga i att den information de baserat sin utlåning av kapital 

till faktiskt stämmer och leverantörer kan finna stort intresse i att den finansiella informationen 

företaget lämnat stämmer då de inte vill riskera att betalning uteblir.  

 

Broberg (2013a) framför att revision egentligen inte handlar så mycket om siffror utan mer om att 

förstå̊ det granskade företaget, dess verksamhet, villkor och dess omgivning. Förklaringar kring 

vad en revisor gör, hur de arbetar och på vilket sätt revisorerna når slutsatser består ofta av begrepp 

såsom ”föraning”, ”intuition” och ”magkänsla”. Broberg (2013b) framför även att revisionskvalitet 

är en önskad utkomst av revisionsprocessen som är kopplad till revisorns upplevda komfort. 

Revisionsbyråerna utformar program och tester som styr granskningsprocessen, byråer har således 

interna strukturer för att kvalitetssäkra deras revision (Francis, 2011). Broberg (2013a) belyser även 

att det blir viktigt att förstå att revisorerna inte tjänstgör som ”offentliga vakthundar”, utan snarare 

som företagens inspektörer och mentorer med ett mål av att ge bidrag till förbättring. DeFond och 

Zhang (2014) framför även de att det är viktigt att erkänna att en revisor enbart kan ge en “rimlig 

säkerhet” i att ekonomin inte innehåller väsentliga eller väl dolda felaktigheter. Francis (2011) 

belyser i sin forskning att revisionskvalitet beror mycket på huruvida klientens redovisning är 

upprättad enligt god redovisningssed eller inte. Det är lättare för en revisor att granska ett företag 

som följer regleringar och god sed och som inte har något att dölja. Följaktligen är det av betydelse 

att belysa revisorns roll som granskare. 

   

Idag ställs det höga krav på yrkesrevisorer, de har ett tungt ansvar när de skriver på̊ 

revisionsberättelsen då de med sin namnteckning intygar att intressenterna med rimlig säkerhet kan 

lita på̊ den information företagen lämnat ut och att allt gått rätt och riktigt till (Öhman, 2007). Det 

ställs även höga krav på̊ revisorns kompetens och dennes oberoende. Detta på grund av att de ska 

kunna uppfylla det rykte om ansvar och tillförlitlighet en revisor behöver. Revisorns rykte har 

tidigare skadats framförallt på grund av kriser och skandaler som uppstått de senaste åren. Ofta har 

det varit revisorerna som pekats ut som anledningen till att något inte varit korrekt i ett företags 
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finansiella rapportering. Kritik har riktats mot revisorns oberoende och den mängd 

företagsrådgivning som revisorerna arbetat med istället för att tjäna allmänheten genom att arbeta 

som kontrollräknare. Således har det blivit ännu viktigare att upprätthålla ett gott rykte som 

oberoende och självständighet, för att främja det förtroende som behövs för att behålla och attrahera 

nya klienter. Detta blir problematiskt för revisorerna eftersom att de måste vara oberoende samt ha 

en nära relation med de anställda på klientens företag för att kunna utföra en revision med så hög 

kvalitet som möjligt (Broberg, 2013a).  

     

Vi ställer oss då frågan om revisionskvalitet är beroende av revisionsbyråns storlek? Enligt en 

studie från 1981, som forskaren DeAngelo utfört, som idag är en grundpelare för mycket forskning 

kring revisionskvalitet, kan det finnas kvalitetsskillnad mellan små och stora revisionsbyråer. Två 

faktorer som skulle kunna styrka detta kan vara att en större revisionsbyrå har lättare att upptäcka 

brister i redovisningen och utför rapporteringen av brister då de inte är beroende av deras klient 

på samma sätt som de mindre byråerna eventuellt kan vara (DeAngelo, 1981). I linje med detta 

framför Francis (2004) i sin studie att kvalitetsskillnad finns mellan små och stora byråer, där han 

beskriver hur samlade bevis pekar på att de större revisionsbyråerna utger bättre revisionskvalitet.

  

1.1 Problematisering  
Revisionsbyråer kategoriseras ofta i två olika storlekar. Majoriteten av revisionsbyråerna i Sverige 

idag är av mindre storlek. De flesta har bara en auktoriserad eller godkänd revisor. Dessa 

revisionsbyråer tar endast emot klienter av mindre storlek då den dominerade marknaden i Sverige 

innehas av de stora revisionsbyråerna vilka i dagligt tal kallas Big 4. Inräknade i denna grupp är 

revisionsbyråerna PWC, EY, KPMG och Deloitte. Dessa revisionsbyråer har bland annat en 

omsättning på över en miljard och över 1000 anställda. Att dessa kallas för Big 4 är inte i huvudsak 

för att de är konsultföretag med revision i spetsen utan det handlar framförallt om storleken ur en 

global synvinkel (Carrington, 2014). De små och medelstora revisionsbyråerna benämns SMP 

(Small and Medium Practices) och är en mycket viktig del av revisionsyrket. De utgör den stora 

majoriteten av redovisningspraxis i hela världen trots att det är de som oftast tjänar de små och 

medelstora företagen så kallade SME (Small and Medium Enterprises). Globalt sett tjänar SMP 

inte bara SME utan även offentliga organisationer, såsom regeringen, myndigheter och icke-

vinstdrivande företag (IFAC, 2016).  
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Det anses vara väldigt svårt att mäta revisionskvalitet och vilka faktorer som påverkar den på olika 

sätt och i olika utsträckning (Wooten, 2003). Francis (2004) framför att begreppet är svårtolkat på 

grund av att kvalitet är något som kan uppfattas olika hos olika individer. Det finns mängder av 

olika definitioner av revisionskvalitet, som i sin tur mer eller mindre kan påverkas av lika många 

faktorer. Genomgången nedan visar att då vi studerar revisionskvalitet och revisionsbyråns storlek 

behöver vi även ta hänsyn till faktorerna upptäcka brister, rapportering av brister, klientportfölj, 

rykte och kontorsstorlek.  

  

Hur påverkas då revisionskvalitet av en byrås storlek och vilken betydelse har olika faktorer på 

revisionsbyråns förmåga att leverera god revisionskvalitet? En faktor som kan ha en betydande 

inverkan på revisionskvalitet är enligt DeAngelo (1981) och DeFond (1992) upptäcka brister i 

klientens redovisning. Forskare framför att de större revisionsbyråerna har en bättre förmåga att 

upptäcka dessa än de små byråerna på grund av att de större revisionsbyråerna har en högre 

kompetens hos deras anställda revisorer än vad de små har (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992; 

Francis, 2004; Francis, 2011). DeAngelo (1981), Knapp (1991) och DeFond (1992) argumenterar 

för att en större revisionsbyrå i större utsträckning kommer att rapportera brister, detta beroende 

på hur stor del klientens arvode utgör av byråns totala intäkter. Forskarna visar att de större 

byråerna är mindre beroende av deras arvoden vilken gör att de kommer att rapportera klientens 

brister i större utsträckning. I linje med detta framför Bakar, Rahman och Rashid (2005) att en 

större revisionsbyrå har mer styrka genom att de är mindre ekonomiskt beroende av deras klienter. 

Detta leder till att de kan stå emot deras klienters påtryckningar och på så vis agerar mer oberoende. 

Forskarna visar följaktligen en betydande skillnad mellan små och stora revisionsbyråer.   

 

För en revisionsbyrå är det viktigt att genom klientselektion minimera riskerna med revisionen. 

Det anses vara lättare för Big 4 att välja deras klienter och undvika klienter vars risk är hög (Bedard, 

Deis, Curtis och Jenkins, 2008). Klienten har möjlighet att välja revisionsbyrå och DeAngelo 

(1981) framför att klienten kan välja den byrå som erbjuder den lägsta kostnaden, men att byrån 

däremot kan höja dennes revisionskostnader i och med att de tillhandahåller sin klient hög 

revisionskvalitet, således en fördel för de större byråerna. I linje med detta framför Francis (2004) 

och DeFond (1992) att resultaten mellan små och stora revisionsbyråer kan vara missvisande då 

företag med goda resultat ofta anlitar någon av de större byråerna. De större revisionsbyråerna har 

då klienter som tillhandahåller dem starka underlag enligt god redovisningssed till revisionen. 

Francis (2004) anser att om revisorn utför icke-revisionstjänster för sin klient kan revisorns synbara 

oberoende komma att bli ifrågasatt. Han menar att det bästa vore om revisionsbyråer slutade att 
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utföra dessa tjänster och enbart tillhandahöll revisionstjänster. Däremot konstaterar DeFond och 

Zhang (2014) att forskning sällan tyder på att icke-revisionstjänster medför en nedsatt 

revisionskvalitet, snarare tvärtom. DeAngelo (1981) och DeFond (1992) hävdar även att det inte 

är någon skillnad i revisionskvalitet mellan små och stora revisionsbyråer utan att det handlar om 

det rykte byrån har skapat sig. I detta fall är de stora revisionsbyråerna i framkant vad gäller sitt 

rykte. Forskning visar att klienterna väljer byrå utifrån deras varumärke för att på så vis försäkra 

sig om en hög kvalitet och säkerhet (DeAngelo, 1981). Att de stora revisionsbyråerna finns 

internationellt skapar också ett försprång vad gäller ryktet då dessa anses mer tillförlitliga (DeFond, 

1992).  

 

Sammanfattningsvis har vi alltså valt att analysera huruvida följande faktorer, relaterade till 

revisionsbyråns storlek, har en inverkan på revisionskvalitet: upptäcka brister, rapportering av 

brister, klientportfölj och rykte. Vi behöver dock utöka faktorerna med ytterligare en faktor 

nämligen kontorsstorlek för att få en så rättvisande bild som möjligt. Problemet är att de 

revisionsbyråer som inte tillhör grupperingen Big 4 utan faller in i indelningen för små 

revisionsbyråer, inte nödvändigtvis visar på en mycket lägre omsättning eller antal anställda. Vi 

kan bland annat tala om revisionsbyråerna BDO och Grant Thornton, se tabell nedan där de som 

ingår i Big 4 markerats i grått. 
 

Tabell 1 - Illustration av svenska revisionsbyråers omsättning och antal anställda år 2013 

(Carrington 2014, s 227; BDO Årsrapport 2013) 
Revisionsbyrå Omsättning (MSEK) Antal anställda (SVE) 
PWC 4439 3897 

E&Y 3300 2240 

KPMG 2743 1500 

Deloitte 1461 1081 

Grant Thorton 1125 923 

BDO Nordic 484 450 
 
Detta kan således ge missvisande resultat kring kvalitetsskillnader för små och stora 

revisionsbyråer. De torde kunna antas att de större byråerna inom den lilla grupperingen höjer 

resultatet för gruppen och deras uppnådda revisionskvalitet. Choi et al. (2010) är kritiska mot att 

använda Big 4 som ett mått för storlek på grund av att skillnader kring revisionskvalitet även 

påvisats inom Big 4 kontor. Vidare kan även byråer inom Big 4 ha mindre kontor runt om i Sverige 

som alltså inte till kontorets storlek är större än en revisionsbyrå som klassificeras som liten. 
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Exempelvis kan vi på Deloittes hemsida tyda att de har omkring 10 medarbetare i Sundsvall 

(Deloitte, 2016), samtidigt som Grant Thornton har 30 medarbetare på samma ort (Grant Thornton, 

2016). Deloitte som klassificeras inom Big 4 är till kontorets storlek mindre än vad Grant Thornton 

är som klassificeras som en liten byrå. Problemet hanteras genom faktorn kontorsstorlek som 

presenteras nedan. 

 

Det finns forskare som angripit revisionskvalitet utifrån revisionsbyråns kontorsstorlek. Forskare 

hävdar att kontorets storlek är en betydande faktor för revisionens uppnådda kvalitet. Francis och 

Yu (2009) och Francis, Michas och Yu (2013) hävdar att stora kontor har mer intern expertis och 

kompetens vilket innebär att de har mer resurser att utföra en bättre revision genom att lättare 

upptäcka brister i den finansiella redovisningen till skillnad mot de mindre kontoren. Francis, 

Michas och Yu (2013) och Choi et al. (2010) visar i deras resultat att revisionskvalitet skiljer sig 

åt inom samma byrå och alltså inte enligt storleken Big 4. Sundgren och Svanström (2013) kommer 

även de fram till liknande resultat, men till skillnad från studierna ovan så har de delat upp 

revisionsbyråerna genom att lägga till den femte och sjätte största revisionsbyrån. Den femte och 

sjätte byrån utgjordes Grant Thornton och BDO som tillsammans med Big 4 skapade grupperingen 

Big 6. Forskarna hävdar, efter uppdelningen, att icke Big 6 byråer innehar en skillnad i 

revisionskvalitet mellan kontorens storlek då dessa inte innehar samma resurser som Big 6. 

Forskarnas resultat ger oss ytterligare en faktor som vi benämner kontorsstorlek.  

 

Denna studie avser att utforska huruvida en revisionsbyrås storlek har en inverkan på 

revisionskvalitet. Vårt teoretiska bidrag inkluderar delvis att systematiskt gå igenom tidigare 

forskning kring ämnet och utifrån det analysera och kartlägga huruvida revisionskvalitet påverkas 

av revisionsbyrån storlek och de ovan nämnda faktorerna och dels utföra en intervjustudie. I 

intervjustudien kommer vi att ställa frågor kring revisionskvalitet och om skillnader mellan små 

och stora revisionsbyråer. Detta gör vi för att utifrån deras svar kunna analysera och kartlägga om 

de upplever någon skillnad gällande revisionskvalitet mellan små och stora byråer. Frågor om den 

individuella revisorn och dennes komfort kommer också att ställas, detta för att få en ny 

infallsvinkel till ämnet revisionskvalitet. Resultatet av vår studie kan för det första bidra till att både 

små och stora revisionsbyråer får en bättre insikt i vilka faktorer som kan ha en inverkan på dem 

och deras revisionskvalitet. För det andra kan vår studie bidra till att revisionsbyråns klienter 

upplever en högre säkerhet i att de får vad de söker av en revision. Exempelvis kan klienten förstå 

innebörden av en väl utförd redovisning som faktiskt underlättar revisionen för byrån och på så vis 

även ökar revisionskvaliteten.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera huruvida revisionsbyråns storlek påverkar 

dess revisionskvalitet.  

 

1.3 Disposition  
Nedan kommer vi gå igenom uppsatsens kapitel för att ge läsaren en lättare förståelse kring 

uppsatsens uppbyggnad. 

 

Kap 1 Introduktion: Här presenteras en inledande bakgrund av vårt valda 

forskningsämne, där vi belyser vikten av revisionskvalitet. 

Inledningen kommer därefter in på om det kan förekomma 

skillnader inom olika byråstorlekar.  

Problematiseringen går in djupare på skillnaderna och fortsätter 

genom att jämföra olika byråstorlekar för att sedan avsluta kapitlet 

med uppsatsens syfte. 

 

Kap 2 Uppsatsens metod: Här presenteras uppsatsens upplägg följt av den vetenskapliga  

metoden för delstudie 2.  

 

Kap 3 Delstudie 1 - Review: Här presenteras den empiriska metoden för delstudie 1 – Review 

där vi systematiskt går igenom datainsamling, urval och 

artikelbearbetning. Därefter följer en litteraturgenomgång 

(review) där vi presenterar för uppsatsen relevant forskning kring 

ämnet revisionskvalitet och skillnader mellan olika byråstorlekar. 

Avsnittet delas upp i olika faktorer som vi valt att bygga vår 

uppsats kring. Dessa faktorer är: upptäcka brister, rapportering 

av brister, klientportfölj, rykte och kontorsstorlek. Detta kapitel 

avslutas med en analys och slutsats där varje faktor avslutas med 

ett eller flera påstående som vi kommit fram till efter vår analys 

av insamlad forskning. 
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Kap 4 Delstudie 2:  Här presenteras delstudie 2. Kapitlet börjar med en 

problematisering följt av empirisk metod. Den empiriska metoden 

går successivt igenom intervjustudiens upplägg och bearbetning 

med avsnitt som datainsamling, intervjuguide, intervjuerna, urval, 

informanter och etiskt beaktande. Kapitlet avslutas med ett 

resultat- och analysavsnitt där resultatet av intervjuerna 

presenteras i tabellform följt av en tillhörande resultattext som 

avslutas med en analys. 

 

Kap 5 Slutsats & Diskussion:  Här presenteras uppsatsen sista del vilken består av en avslutande 

slutsats och diskussion av delstudie 1 och 2. Här har en indelning 

med faktorerna skett som därefter flätas samman med 

intervjustudiens resultat. En diskussion kring dessa två studier 

hålls för att skapa en fullständig förståelse för vad vi studerat i vår 

uppsats. Kapitlet avslutas sedan med avsnitten kunskapsbidrag, 

självkritik och begränsningar, och till sist fortsatt forskning där ett 

flertal hypoteser skapats för vidare forskning utifrån vår studie. 
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2. Uppsatsens metod - Delstudie 1 och 2  
I detta kapitel kommer vi att gå igenom uppsatsens upplägg för delstudie 1 och 2. Därefter 

presenteras den vetenskapliga metoden som används i delstudie 2 följt av en introduktion av 

revisorns komfort.  

 

2.1 Uppsatsens upplägg 
Studiens syfte är att kartlägga och analysera huruvida revisionsbyråns storlek påverkar deras 

revisionskvalitet. Vi försöker i detta avsnitt besvara vårt syfte utifrån två olika delstudier. 

Uppsatsens första delstudie består av en review där vi utför en grundlig litteraturgenomgång, för 

uppsatsen, relevant forskning. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) bör man under sin 

datainsamling upprätthålla god objektivitet genom neutralitet och balans. Vi försöker under denna 

genomgång inneha en neutralitet genom att inte medvetet belysa gynnsam fakta och balans genom 

att förstå existens av andra perspektiv än våra egna och därmed torde en hög objektivitet 

förekomma. Utifrån vår litteraturgenomgång genomförs en kartläggning kring forskningens 

gemensamma nämnare och andra viktiga delar. Detta presenteras i resultatdelen, som delvis utgörs 

av en tabell. Utgångspunkten för uppsatsens är att det finns ett samband mellan en revisionsbyrås 

storlek och revisionens uppnådda kvalitet. Uppsatsens litteraturgenomgång inleds med olika 

forskares definitioner av revisionskvalitet, för att sedan beröra fem olika faktorer som utifrån 

litteraturgenomgången bör ha en stark inverkan på revisionskvalitet. Dessa faktorer utgörs av; 

revisorns förmåga att upptäcka brister (t.ex. DeAngelo 1981), rapportering av brister (t.ex. Knapp 

1991) samt revisionsbyråns klientportfölj (t.ex. Bedard et al. 2008), rykte (t.ex. DeAngelo 1981) 

och kontorsstorlek (t.ex. Choi et al. 2010). Att flera forskare har studerat dessa faktorer tidigare gör 

att vi finner vår kartläggning av hög validitet.  

 

Delstudie 1, uppsatsens review, består av empirisk metod följt av en litteraturgenomgång som 

avslutas med en analys och slutsats. Vår analys och slutsats i delstudie 1 kommer att ligga till grund 

för den intervjustudie som vi genomför i delstudie 2. Denna intervjustudie genomförs för att testa 

reliabiliteten för vår review ytterligare, men även för att få en djupare analys utifrån revisorns 

komfort som vi presterar nedan i vetenskaplig metod delstudie 2. Delstudien kommer att inledas 

med en problematisering som uppstått utifrån slutsatserna i reviewn. Därefter redogörs den 

empiriska metod som tillämpats för att sedan presentera uppsatsens intervjustudie. Delstudie 2 

avslutas med en analys och slutsats. Hela uppsatsen kommer därefter att sammanfatta de båda 
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studiernas slutsatser i en komparativ slutdel som vi benämner slutsats och diskussion. 

Kunskapsbidrag, självkritik och begränsningar samt vidare forskning kommer även att belysas i 

detta avsnitt. 

  

2.2 Vetenskaplig metod - Delstudie 2 
Vi har inte funnit tidigare forskning som studerat huruvida uppsatsens valda faktorer tillsammans 

med den individuella revisorn och dennes komfort har en inverkan på revisionskvalitet. Denna 

teorilucka avser uppsatsen att fylla. Delstudie 2 är en deduktiv studie med induktiva inslag och vi 

använder en kvalitativ metod för att på så sätt komplettera uppsatsens första delstudie. En kvalitativ 

metod torde passa bättre då vi inte vill pröva en teori utan mer generera en teori (Bryman och Bell, 

2013). Vi använder analys- och slutsatsavsnittet från delstudie 1 som grund för delstudie 2 för att 

få en djupare förståelse kring studiens olika faktorer. I denna delstudie tillförs även den individuella 

revisorns och dennes komfort. Detta på grund av att vi i vår slutsats i delstudie 1 kan tyda att den 

individuella revisorn har en betydande inverkan på revisionskvaliteten. Vi vill därför belysa den 

individuella revisorns i denna delstudie och dennes påverkan på revisionskvalitet, i det stora hela 

torde det handla om när revisorn känner komfort. Till exempel menar Broberg (2013b) att ett bra 

sätt att mäta revisionskvalitet på är att ställa frågor kring revisorns komfort. Finns exempelvis 

skillnader kring komfort beroende på byråns storlek? Komfort finns både som extern och intern, 

det förstnämnda står för att revisionen upplevs komfortabel av de runt omkring, exempelvis av 

intressenterna. Intern komfort står för den komfort revisorerna själva upplever. Då en revisor 

upplever komfort innebär det att alla de tidigare orosmomenten som eventuellt funnits där är 

hanterade och den stund revisorn upplever den önskade nivån av komfort är då revisionen slutligen 

är klar. Begreppet komfort uppstod som en konsekvens av att en revisor inte kan granska allt i ett 

företag, komfort är alltså ett väldigt viktigt begrepp (Carrington, 2010). Pentland (1993) var en av 

de första som presenterade komfort inom revision. Han menar att ett företags finansiella 

information ska förvandlas till något som delvis revisionens utförare kan känna komfort vid, men 

även att intressenterna ska känna komfort kring att revisionen är väl utförd. I och med detta anser 

forskaren att komfort är tydligt kopplat till revisionskvalitet. Broberg (2013b) framför i linje med 

detta att den jakt revisorn har på önskad komfort leder till att revisionen påverkas av känslan som 

den individuella revisorn upplever i situationen. Hon kopplar samman revisorns upplevda komfort 

till revisionsprocessen där revisionskvalitet är en önskad utkomst. 
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3. Delstudie 1- Review  
Vi kommer i detta avsnitt att gå igenom den empiriska metoden som använts, följt av en 

litteraturgenomgång som avslutats med en analys och slutsats. 

 

3.1 Empirisk metod  
I detta kapitel kommer vi att gå igenom den empiriska metoden. Först presenteras den valda 

insamlingsmetoden och hur denna genomförts. Därefter kommer vår urvalsprocess presenteras 

följt av en genomgång om hur studiens artiklar har bearbetats. 

 

3.1.1 Datainsamling 
Denna studie genomfördes med hjälp av sekundärdata som samlats in genom olika sökmotorer. Vi 

hade för avsikt att finna data som tar upp ämnet revisionskvalitet då studiens syfte var att kartlägga 

och analysera huruvida revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten. Därav var även 

byråstorlek en faktor som skulle vara med i vår sökning för att få hög validitet. Vi valde att använda 

oss av sökmotorer så som Google Scholar och Linköpings universitets sökmotor Unisearch.  

 

3.1.2 Urval 
Då vi utförde vår sökning valde vi först att sortera bort alla artiklar som inte var av akademiskt 

ursprung. Vi ville få så hög kvalitet som möjligt från början och gjorde därför detta urval medvetet. 

Vårt huvudsökord blev av naturliga skäl “audit quality” men för att få fram de artiklar vi behövde 

för att studera vårt ämne behövde vi även lägga till ordet “audit size”. För ett ytterligare djupdyk i 

vårt urval lade vi även till orden “Big 4” och “audit firm” för att få med de mest relevanta artiklarna 

och därmed skapa en hög validitet. Ordet “office size” användes även som ett sökord då vi ville 

studera om kontorsstorleken gjorde någon skillnad gällande revisionskvaliteten. Vid vår sökning 

använde vi ovanstående ord i olika kombinationer för att hitta så många och relevanta artiklar som 

möjligt. Vi kombinerade även olika ämnen i Unisearch, men vi valde däremot att inte begränsa vårt 

urval inom ett visst tidsintervall, detta på grund av att vårt valda forskningsområde visade sig vara 

ganska begränsat utefter de krav vi hade på artiklarna. Detta var en process som tog lång tid och 

många olika kombinationer av olika slag användes för att tillslut hitta relevanta artiklar för vår 

studie. Artiklar som innefattade våra ovan nämnda sökord samt någon av de faktorer vi valt att 
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fokusera på var artiklar som vi ansåg var relevanta för oss och vi valde därför att använda oss av 

dessa.  

 

Vidare gick vi systematiskt igenom de sekundära källor vi kunde hitta hos både tidigare skrivna 

uppsatser på ämnet revisionskvalitet och även de artiklar vi hittade under vår datasökning. Detta 

gjorde vi framförallt för att vi inte ville missa någon viktig och relevant källa. Man ska dock vara 

försiktig vid användning av sekundära källor då författaren kan ha misstolkat originaltexten och 

man bör därför alltid försöka gå tillbaka till originaltexten (Bryman och Bell, 2013).  Detta var 

något vi hade i åtanke under vår litteraturgenomgång och vi letade därför alltid upp originalkällan 

innan vi refererade till denna för att få en hög validitet. En systematisk litteraturgenomgång syftar 

till att minska skevheter genom en uttömmande litteraturbeskrivning (Bryman och Bell, 2013). 

Hittade vi en studie som nämnts fler gånger i olika källor sökte vi direkt upp denna för och ta reda 

på om den kunde vara relevant för oss.  

 

3.1.3 Bearbetning av artiklar 
Efter att vi funnit de artiklar vi ansåg var av stor vikt för vår uppsats, genom att de studerat en eller 

flera av de faktorer vi valt att fokusera på, har vi återigen läst och analyserat dem. Därefter har vi 

gjort ett urval även ur dessa för att få en så relevant litteraturgenomgång som möjligt. Vi ville 

enbart ha med studier som tog upp dels revisionskvalitet och byråstorlek och dels de faktorer som 

vi ansåg var relevanta för vår studie och som på något sätt bidrog med ny och relevant information. 

Exempelvis sorterades artiklar bort som enbart tog upp de faktorer vår studie berör utan att göra 

jämförelser till byråstorlek eller kontorsstorlek. Vi läste alla artiklar som kunde vara av intresse för 

vår studie, men på grund av de krav som ställdes sorterades många bort. En kartläggning utfördes 

där allt från faktorer, handling, abstract, metod, hantering med mera analyserades, denna 

kartläggning resulterade i 22 stycken artiklar. Alla dessa artiklar visade sig sedan inte uppfylla de 

nämnda kraven varav studien resulterade i 16 stycken artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar 

kontrollerade vi mot Norska listan (NSD 2016) för att vara säkra på dess tillförlitlighet. Då de 

använda artiklarna rankats mellan 1-2 på den Norska listan, vilket anses både bra och mycket bra, 

ansåg vi oss trygga med artiklarna och fortsatte vår bearbetning av dessa. Några av studiens artiklar 

kom från tidningen Auditing: A Journal of Practice & Theory vilket inte fanns med på Norska 

listan. Därmed vände vi oss istället till ABS (Assosiation of Business School, 2016) där vi såg att 

den på en skala mellan 1 och 4 hade en ranking på 3 år 2015, vilket gjorde att vi kände att källan 

var tillförlitlig. 
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Därefter förde vi sedan in artiklarna i en tabell där vi delade in kolumnerna i våra valda faktorer 

och även vilka metoder som användes i artiklarna och hur små och stora byråer delats upp. Vi hade 

även till en början med abstract i vår tabell och alla faktorer som artiklarna berörde för att eventuellt 

kunna addera ytterligare en faktor. De slutgiltiga faktorerna blev de som artiklarna använde flitigast 

och som vi ansåg var av största vikt för vårt arbete. Under faktorerna i vår tabell satte vi ett X om 

artikeln nämnde denna faktor. Detta gjorde vi för att få en bättre överblick, lättare kunna skriva vår 

litteraturgenomgång och analysera på ett bra och logiskt vis. Tabellen har under flera omgångar 

omarbetats och justerats genom att artiklar har lagts till och tagits bort. Omarbetning kunde även 

utföras för att på ett tydligt sätt illustrera vad vår litteraturgenomgång resulterat i. Artiklarna har 

analyserats ett flertal gånger för att inte missa någon viktig del till litteraturgenomgångens analys 

och tillhörande tabell. Utifrån denna tabell har sedan vår slutsats vuxit fram som sedan blev 

utgångspunkten för delstudie 2. 
 

3.2 Litteraturgenomgång   
I detta avsnitt kommer vi att presentera olika faktorer som kan ha en inverkan på revisionskvalitet. 

Vi kommer att börja avsnittet med olika forskares definitioner av revisionskvalitet. 
 

3.2.1 Revisionskvalitet   
Francis (2004) granskade forskning kring revisionskvalitet 25 år tillbaka i tiden med fokus på 

empirisk forskning från USA. Denna granskning visade att vi vet ganska lite kring kvalitet och 

trots Enron och andra revisionsmisslyckande indikerar bevisen på att den allmänna 

revisionskvaliteten har önskvärd nivå där de direkta misslyckandena är mycket få. Francis (2011) 

framför att revisionskvalitet påverkas av olika faktorer och hävdar att detta har en inverkan på 

huruvida revisionen får en låg eller hög kvalitet. Enligt författaren är exempel på faktorer som inger 

hög revisionskvalitet: engagerade medarbetare inom revisionsteamet och inom 

redovisningsteamet. Francis framför även att industrins struktur kan ha en inverkan över 

marknaden och det ekonomiska beteendet. Det har skett stora förändringar, exempelvis regel-

förändringar, inom revisionsbranschen de senaste 15 åren och revisionskvalitet är ett dominerande 

inslag i den senaste forskningen (DeFond och Zhang, 2014). Vad säger då forskningen om 

revisionskvalitet? 
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Revisionskvalitet är ett svårförklarat begrepp och det kan uppfattas olika hos olika personer och 

intressegrupper (Francis, 2004). Broberg et al. (2016) framför även att revisionskvalitet är en 

känslig fråga för både utövare och forskare på grund av den rådande problematiken kring att mäta 

den. Francis (2004) framför att det absolut viktigaste inom revisionskvalitet är enligt vissa 

intressegrupper att revisionen säkerställer att det inte finns några fel och brister i redovisningen. 

För en revisor är detta inte det viktigaste utan det är istället att ha en effektiv revisionsprocess där 

denne följer lagar och regler och att revisorns goda rykte bevaras. När revisionskvalitet inte 

uppfylls är enligt Francis när god revisionssed inte följs av revisorn och när en revisor inte utfärdar 

en revisionsberättelse enligt regelverk. I de båda fallen blir de reviderade finansiella rapporterna 

potentiellt vilseledande för användarna vilket minskar kvaliteten.   

 

Broberg et al. (2016) framför i sin forskning att revisionskvalitet även kan relateras till olika 

faktorer så som exempelvis erfarenhet, antal klienter, kontorsstorlek och revisionsbyrån. DeAngelo 

(1981) definierar revisionskvalitet som revisorns sannolika förmåga att finna brister i 

redovisningen och rapportera dessa, denna definition anser Broberg (2013b) är den vanligaste. 

Broberg anser även att revisionskvalitet är en önskad utkomst av revisionsprocessen och som även 

är kopplad till revisorns upplevda komfort och att ett bra sätt att mäta revisionskvalitet på är att 

ställa frågor som är kopplade till revisorns upplevda komfort. Sarowar (2013) anser att bra 

revisionskvalitet kan definieras utifrån en revisors prestationer i förhållande till betydelsefulla 

faktorer som en revisors analytiska förmåga, verkningsförmåga och riskbedömning. Hirst och 

Koonce (1996) betonar dessutom kravet på att revisorns förmåga att kritiskt granska presenterad 

och framtagen information från dess klienter. DeFond och Zhang (2014) definierar 

revisionskvalitet som en försäkran från revisorer om att de finansiella rapporterna ger en 

rättvisande och relevant information om bolagets ekonomiska tillstånd och bolagets finansiella 

rapporteringspraxis. De ser revisionskvaliteten som en komponent av redovisningskvaliteten. Detta 

genom att revisionskvaliteten ökar redovisningskvaliteten då de finansiella rapporterna får en högre 

trovärdighet. Öhman (2007) anser att revisorerna främst riktar in sig på att revidera ofullständiga, 

historiska och hårda granskningsobjekt. Vidare framför han att revisorn i relativt stor utsträckning 

värnar om sig själv och att följa riktlinjer, för att kunna hantera utsatta positioner och legitimera 

sina handlingar. Intressenternas behov kommer inte i första hand och de viktiga delarna ur deras 

synvinkel ställs mot revisorns arbete och det ansvar som kommer med det. Öhman (2007) framför 

att intressenternas förväntningar och krav måste prioriteras i minst lika stor grad som revisorernas.  
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Forskning utförd av Harrison, Kilgore och Radich (2011) tyder på att revisionskvalitet kan jämföras 

med att köpa en produkt. Vilken produkt klienten vill ha beror på vad denne värdesätter för attribut. 

Det beror helt enkel på vad köparen är ute efter och samma resonemang gäller revisionskvalitet. 

Olika faktorer påverkar revisionskvalitet beroende på vad klienten vill ha för resultat. Wooten 

(2003) framför vidare att det verkar som att det finns en viss relation mellan storlek och 

revisionskvalitet, men att det är oklart om denna skillnad inom revisionskvalitet mellan olika 

byråstorlekar är en verklig skillnad eller enbart en upplevd.  

 

3.2.2 Upptäcka brister  
DeAngelo (1981) argumenterar för att en större revisionsbyrå i större utsträckning kan upptäcka 

brister i redovisningen än en mindre revisionsbyrå. Att upptäcka en större mängd brister betyder 

enligt DeAngelo att revisionskvaliteten är högre. Grunden till hennes argument är att de större 

revisionsbyråerna i större utsträckning har teknologiska fördelar i jämförelse med de mindre 

revisionsbyråerna som alltså medför en högre grad av kvalitet av revisionen. DeFond (1992) anser 

att DeAngelos teori går att stödja och antyder vidare att de revisionsbyråer som har fler sakkunniga 

personer kommer att kunna ge en säkrare revision och alltså ge en högre grad av säkerhet i att fel 

om sådana finns, faktiskt upptäcks. Både Francis (2004) och DeAngelo (1981) kommer i sina 

studier fram till att de stora revisionsbyråernas kompetens är högre än hos de mindre 

revisionsbyråerna, vilket de poängterar gör att revisionskvaliteten ökar hos de större 

revisionsbyråerna. Knapp (1991) har även han givit stöd till DeAngelo (1981) forskning om att de 

större revisionsbyråerna utför revisioner av högre kvalitet. Knapp uttrycker däremot att han i sitt t-

test inte kunde ge stöd till sin hypotes om att större revisionsbyråer har högre sannolikhet att 

upptäcker brister i redovisningen än mindre byråer. Bevis för Knapps hypotes fann däremot 

Krishnan och Schauer (2000) i en undersökning av hur revisionskvalitet påverkades hos företag 

utan vinstdrivande motiv. Resultaten indikerade på att ett positivt samband fanns mellan storlek 

och kvalitet på revisionen. De större revisionsbyråerna visade på högre kvalitet då de genom mer 

kompetens uppfyllde GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) i större utsträckning än 

vad de mindre byråerna gjorde. 

 

Francis (2011) framför att den enskilda revisorns engagemang till att revisionen blir av hög kvalitet 

är en avgörande faktor för hög revisionskvalitet. Forskarna Gul, Donghui och Zhifeng (2013) 

framför i linje med Francis att kvaliteten på revisionen i stor utsträckning blir påverkad av den 

individuella revisorn, detta trots att olika kvalitetskontroller genomförs av revisionsbyråer. Gul et 
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al. (2013) påstår vidare att de större revisionsbyråerna har noggrannare kvalitetskontroller genom 

mer stickprov och utvecklade kontrollsystem än de mindre byråerna. Kvalitetskontroller i större 

omfattning ger mindre utrymme för den personliga inverkan på revisionen och en lägre sannolikhet 

att den personliga inverkan leder till försämrad revisionskvalitet. Wooten (2003) konstaterar i sin 

forskning att revisionsbyråer med mer utvecklade kontrollsystem får en mer systematisk 

granskningsmetod vilket leder till att de har bättre revisionskvalitet och således bättre 

förutsättningar för att upptäcka brister i redovisningen.  

 

3.2.3 Rapportering av brister 
DeAngelos (1981) framför i sin forskning att hon tror att de revisionsbyråerna som klassas som 

större i högre grad kommer att rapportera revisionens upptäckta brister än vad de mindre 

revisionsbyråerna kommer att göra. Argumentet ligger till grund för en så kallad alternativkostnad 

i form av revisionsarvodet. De större revisionsbyråerna kommer att få ett högre arvode än de 

mindre byråerna då de större klienterna för det mesta väljer de större byråerna. Större klienter 

innebär mer att granska vilket innebär mer i arvode. Forskaren framför att de större byråerna 

således kommer att rapportera en klients brister i redovisningen i större utsträckning än en mindre 

byrå. DeFond (1992) stödjer DeAngelos (1981) argument kring att en stor revisionsbyrå med högre 

arvode i allt större grad, än en mindre byrå, kommer att avslöja eventuella brister i sin klients 

redovisning. Argumenten som ligger till grund för hans teori är att en rädsla finns hos de mindre 

revisionsbyråerna att förlora deras klienter i de fall de skulle behöva rapportera en brist i 

redovisningen hos sin klient. I linje med detta beror sannolikheten att rapportera en brist, enligt 

DeAngelo (1981), på revisorns oberoende gentemot deras klient.  

 

Knapp (1991) genomförde även i den tidigare nämnda studien, vad revisionskommittéer tror kan 

komma att påverka revisionskvaliteten. Hypotesen om större revisionsbyråer är mer benägna att 

rapportera upptäckta brister fick stöd i undersökningen. Resultatet tyder på att de stora 

revisionsbyråerna uppfattas mer benägna att rapportera upptäckta och väsentliga fel, än de mindre 

byråerna. Knapp upplyser dock om den ojämna fördelningen av exponering av små revisionsbyråer 

för kommittéerna, vilket kan ha påverkat resultatet och alltså hypotesens stöd. Knapp (1991) har 

även han givit stöd till DeAngelo (1981) forskning om att de större revisionsbyråerna utför 

revisioner av högre kvalitet. Knapp uttrycker däremot att han i sitt t-test inte kunde ge stöd till sin 

hypotes om att större revisionsbyråer har högre sannolikhet att upptäcker brister i redovisningen.  
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3.2.4 Klientportfölj  
Bedard et al. (2008) hävdar att det finns belägg för att revisionsbyråers interna 

riskbedömningssystem inte lyckats producera en hög revisionskvalitet och belyser därmed 

svårigheterna att undgå revisorers felbedömningar. Forskarna hävdar däremot att det viktigaste är 

att genom klientselektion minimera riskerna med revisionen. Genom en bra klientportfölj och 

genom att ha höga krav på klienter kommer revisionsbyråerna lättare att kunna undvika de klienter 

med högrisk och lättare vidhålla en hög revisionskvalitet. Reynolds och Francis (2000) resultat 

visar i linje med ovan att en bra klientportfölj är viktig för revisionsbyråerna på grund av att stora 

klienter utgör högre risk, än små klienter. De framför att denna höga risk uppstår i och med att 

klienten har många intressenter som alla kan komma att reagera vid ett eventuellt 

revisionsmisslyckande. De framför att det inte bara är revisorns rykte som kan komma till skada 

utan även att denna högre risk kan hänvisas till de höga rättegångskostnader, som kan komma att 

uppstå vid ett revisionsmisslyckande. I och med att större klienter kan ta mer skada av en nedgång 

av marknadsvärdet på deras aktier, än små klienter. Bedard et al. (2008) belyser att det är lättare 

för Big 4 att välja sina klienter och undvika de små firmorna som kan anses vara av hög risk, denna 

möjlighet har inte de mindre byråerna då de inte i samma utsträckning har möjlighet att neka 

klienter. Francis (2004) kommer i linje till detta fram till i sin studie att den högre uppfattade 

revisionskvaliteten hos Big 4 kan vara missvisande då företag som anses som bra och med goda 

resultat oftast anlitar de större revisionsbyråerna för att utföra deras revision. Detta kan då innebära 

att de stora revisionsbyråerna får en bättre kvalitet genom att inneha en “bättre” klientkrets. Detta 

kommer även forskarna Krishnan och Schauer (2000) fram till i sin studie där de diskuterar att det 

kan finnas andra faktorer som kan påverka revisionskvaliteten hos de större byråerna som t.ex. en 

bättre klientbas och därigenom en mer sofistikerad redovisning vilket då kan skapa en bättre 

revisionskvalitet. 

 

I en studie utförd av Bakar et al. (2005) studerades revisorers oberoende. De genomförde sin studie 

genom att fråga ett antal kreditgivare vad de ansåg utgöra oberoendet hos en revisionsbyrå. 

Resultatet visade att 75 % av svarsfrekvensen ansåg att en revisionsbyrås storlek var den största 

faktorn till att byrån kan betraktas som oberoende. Bakar et al. konstaterar att en större byrå har 

mer styrka att agera objektivt gentemot deras klienters påtryckningar, vilket således leder till att en 

större byrå får en högre kvalitet på sin revision, än en mindre byrå. Forskarnas slutsats var därför 

att storleken på revisionsbyrån avgör hur pass oberoende revisorn är gentemot deras klienter. 

Francis (2004) anser vidare att revisionskvalitet kan försämras genom att incitament om 
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kompensation kan påverka revisorns skepticism och objektivitet mot klienter som framförallt 

innebär högt risktagande. Han menar att det synbara oberoendet kan komma att ifrågasättas om 

revisorn utför icke-revisionstjänster så som redovisningstjänster och andra konsultuppdrag åt 

klienten vilket gör att revisorn sätts i en vinstdrivande affärsrelation med klienten. Francis anser att 

det bästa vore om revisionsbranschen slutade att tillhandahålla icke-revisionstjänster för 

revisionsklienter. DeFond och Zhang (2014) hävdar däremot att tidigare forskning sällan tyder på 

att tillhandahållandet av andra tjänster än revision associeras med nedsatt revisionskvalitet utan att 

den i själva verket ibland associeras med högre revisionskvalitet. Forskarnas resultat visar att 

revisorn kompetens har en betydande inverkan på revisionskvalitet. 

 

DeAngelo (1981) konstaterar även att den rådande konkurrensen på revisionsmarknaden kommer 

att innebära att klienten kan välja den revisionsbyrå som erbjuder den lägsta kostnaden. Däremot 

kommer revisorerna att kunna höja deras revisionskostnader om de lyckas leverera en konstant god 

revisionskvalitet, detta på grund av att klienten kommer att eftersträva en revisionsbyrå som ger en 

så god kvalitet som möjligt. Revisionsbyråerna kommer även att kunna höja kostnaderna i och med 

att det är kostsamt för klienten att byta byrå i och med att den nya revisionsbyrån måste sätta sig in 

i klientens verksamhet. Francis (2011) belyser däremot den bristande konkurrensen inom revision, 

han framför att Big 4 dominerar marknaden och alltså innehar en marknadskraft gentemot sina 

klienter. Han framför även att revisionskvalitet beror på klientens upprättade redovisning och 

huruvida denna är förenlig med god redovisningssed. Bedard et al. (2008) anser att Big 4 har bättre 

kvalitet, än icke Big 4, då deras klientportfölj är bättre och består av starkare underlag till dess 

revision. Detta leder således till en mer kvalitativ riskbedömning, vilket i sin tur leder till en 

revision av hög nivå. Följaktligen finns det både fördelar och nackdelar avseende en revisionsbyrås 

klienter. Fördelarna kan avse höga intäkter från stora klienter och nackdelarna kan hänföras till 

kostnader för rättstvister med klienter. Ett revisionsmisslyckande av en stor klient med många 

intressenter kan skada byråns rykte och kan således även innebära en nackdel (Reynolds och 

Francis, 2000). 

 

3.2.5 Rykte 
Rykte är en viktig faktor kring revisionskvalitet. Om en revisor utför en revision är det av största 

vikt för henne eller honom att denna utförs så korrekt som möjligt och av högsta kvalité. Reynolds 

och Francis (2000) framför att revisionsbyråns rykte dominerar revisorns beteende. Forskarnas 

resultat tyder på att revisorer inom Big 5 rapporterar mer konservativt för de större klienterna än 
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för de mindre. En förklaring som forskarna framför är att större klienter utgör högre risk för 

eventuella rättstvister, än mindre klienter. Vad är då skillnaden mellan små och stora 

revisionsbyråer vad gäller rykte? DeAngelo (1981) framför att det inte behöver vara någon skillnad 

kring revisionskvalitet och byråstorlek. DeAngelo framför att skillnaden kan handla om att de stora 

byråerna byggt upp ett rykte om att de ger bättre revisionskvalitet i och med sin storlek och att de 

på grund av detta blir anlitade. En revisionsbyrås klienter kommer sannolikt att se byråns 

varumärke som ett substitut för säkerhet. Med andra ord kan detta förklaras som att en 

revisionsbyrå med ett etablerat rykte har mer att förlora av en dålig revision. DeFond (1992) 

kommer fram till likvärdiga resultat som DeAngelo. Han hävdar att de större revisionsbyråerna 

besitter ett försprång då dessa har internationella kontor och således haft möjligheten att skapa sig 

ett välkänt och gynnsamt rykte som gör att de större revisionsbyråerna anses mer tillförlitliga än 

deras mindre konkurrenter. Enligt Defond har små byråerna inte samma möjlighet att skapa sig ett 

internationellt rykte, utan de kanske enbart har ett nationellt eller lokalt rykte att luta sig på. 

Reynolds och Francis (2000) finner i deras resultat att Big 5 revisorer framförallt vill skydda deras 

rykte. Detta genom att de utför en mer traditionell revision för deras stora klienter än för de mindre. 

DeFond och Zhang (2014) nämner i sin forskning att ett skadat rykte från ett revisionsmisslyckande 

minskar en klients marknadsvärde och således revisionsbyråns förmåga att behålla dess klient.  

 

3.2.6 Kontorsstorlek  
Tidigare forskning har även studerat faktorn kontorsstorlek och sambandet mellan kvalitet och 

storleken på revisionsbyråernas kontor. Choi et al. (2010) visar på ett betydande samband mellan 

revisionskvalitet och revisionsbyråns storlek i USA. Dess positiva resultat stödjer uppfattningen 

om att stora kontor ger högre revisionskvalitet än de mindre. Författarna är kritiska mot att mäta 

storlek enligt Big 4 och icke Big 4, detta på grund av att skillnader även påvisats inom Big 4 kontor. 

De mäter storlek på två olika vis, det första går ut på att mäta kontorets revisionsklienter och det 

andra är baserat på kontorets totala revisionsarvode. Även Reynolds och Francis (2000) framför att 

en kontorsindelning verkar som en mycket mer lovande strategi när det kommer till att mäta 

revisionskvalitet. Francis och Yu (2009) skiljer i sin forskning på små och stora Big 4 kontor. De 

framför i sin studie att de stora kontoren har mer intern expertis, än de mindre kontoren, vilket gör 

att dessa kommer att upptäcka väsentliga brister i den finansiella redovisningen. Forskarnas resultat 

visar att det finns stora variationer i revisonskvaliteten mellan olika Big 4 kontor och att det är de 

större kontoren som ger högre kvalitet på sina revisioner. De poängterar dock för det första att 

deras resultat inte tyder på att små Big 4 kontor inte uppnår minimikrav på revisionskvalitet. För 



 21 

det andra baserar de deras analys på börsnoterade bolag och lämnar därför privata bolag utanför 

ramen av deras studie.  

 

Även Francis et al. (2013) kommer i sin studie fram till att mindre kontor inom Big 4 och även 

inom de större revisionsbyråerna, som inte är inräknade i Big 4, har lägre revisionskvalitet än de 

stora kontoren inom samma byrå. Detta kan bero på att de mindre kontoren inte fullt ut kan ta upp 

den expertis som finns inom byrån. Forskarna framför att det kan vara lättare för större 

revisionsbyråer, än de mindre, att under revisionen tillämpa gällande reglering för att därmed skapa 

en bättre revisionskvalitet. Detta torde bero på att större revisionsbyråer har fler anställda, 

förmodligen med längre erfarenhet och större expertis av revision, än vad mindre kontor innehar. 

I artikeln av Sundgren och Svanström (2013) studeras sambandet mellan revisionskvalitet och 

storleken genom att kvalitet mäts genom disciplinära påföljder. Forskarna har delat upp 

revisionsbyråerna i Big 6 istället för Big 4 då de inte fann någon signifikant skillnad i sanktionerna 

mellan dessa byråer. Medräknat i Big 6 är de större revisionsbyråerna BDO och Grant Thornton. 

Forskarna fann ett betydande positivt samband mellan kontorsstorlek och revisionskvalitet 

gällande revisionsbyråerna som inte räknades till Big 6. I linje med ovan hävdar de att detta resultat 

tyder på att mer samlad kompetens och intern expertis är ytterst viktigt i små revisionsbyråer för 

att de ska kunna utge samma revisionskvalitet som de större byråerna. Forskarna hävdar att detta 

beror på att kvaliteten som levereras av små revisionsbyråer är mer heterogena än för de större 

revisionsbyråerna. Anledningen till varför samma skillnad inom Big 6 inte hittades kan enligt 

forskarna bero på att kompetensen revisorerna besitter inom ett kontor kan hos dessa byråer delges 

mellan de olika kontoren. Därav kan de mindre kontoren ändå utge samma kvalitet med hjälp av 

sina systerkontor. 

 

Reynolds och Francis (2000) framför att en bra klientportfölj är av stor vikt för en revisionsbyrå i 

och med att stora klienter kan utgöra högre risk än de små klienterna. I och med att klienten har 

många intressenter som kan ta skada av felaktig information finns det många individer som kan 

komma att reagera vid ett eventuellt revisionsmisslyckande. Vid ett revisionsmisslyckande kan 

således höga rättegångskostnader uppstå, men revisorns rykte kan även komma att bli skadat. 

Forskarnas resultat visar att Big 5 däremot inte behandlar sina stora klienter mer fördelaktigt än de 

små. Vad som däremot framgår är att revisorer inom Big 5 rapporterar mer konservativt och utför 

en mer traditionell revision för dess stora klienter, än för de mindre. Följaktligen anser forskarna 

att revisorerna vill skydda sitt rykte, varför detta kan komma att dominera revisorns beteende.  

 



 22 

Choi et al. (2010) framför att de stora revisionsbyråer är mer oberoende än vad de små byråerna är 

i och med att de har en bättre förmåga att stå emot deras klienters påtryckningar och även är mindre 

ekonomiskt beroende av dess klienter, än vad de små byråerna är. Francis och Yu (2009) framför 

att det kan vara en anledning till att kvalitetsskillnader uppstår inom samma byrå och att olika 

kontor under samma namn kan skapa ett eget rykte. Francis och Yu framför även att klientbasen 

skiljer sig åt mellan de olika storlekarna på kontoren. Detta påverkar de mindre kontoren då de 

löper högre risk att bli ekonomiskt beroende av dess klienter, än vad de större kontoren gör. 

Reynolds och Francis (2000) framför att de största klienterna hos Big 5 endast utgör 0,2 % av 

företagets försäljning, men att en annan bild framträder vis analys av det lokala kontoret. Ett lokalt 

kontor inom Big 5 visades i genomsnitt ha klienter som utgjorde 8 % av försäljningen, men kunde 

vara så stor som 100 % av kontorets försäljning. Forskarna hävdar att en förlust av en stor klient 

därför kan medföra en betydande nedgång av det lokala kontorets intäkter, vilket i sin tur 

exempelvis kan medföra personalminskning. Följaktligen kan de lokala kontoret vara ekonomiskt 

beroende av dess klienter.  
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3.3 Analys och Slutsats 
Vi har i tabellen nedan sammanställt den föregående litteraturgenomgången. I följande avsnitt 

kommer vi att föra en analys och slutsats kring uppsatsens fem faktorer, varje avsnitt avslutas med 

olika påståenden som sammanfattar de viktigaste resultaten av studien. Diskussionen för oss in på 

studiens andra delmoment.  
 

Tabell 2 - Summering av litteraturgenomgång 

Forskare Upptäcka 
brister 

Rapport
ering av 
brister 

Klient-  
portfölj Rykte Kontors-  

storlek Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Bakar et al. (2005)    X   Kvantitativ Big, Medium, Small 
Bedard et al. (2008)    X   Kvalitativ Big 4/non Big 4 

Choi et al. (2010)   (X)  (X) Kvantitativ Kontorsstorlek genom 
klienter & arvoden 

DeAngelo (1981)  X X X X  Kvalitativ Big 8/non Big 8 
DeFond (1992)  X X  X  Kvantitativ Big 8/non Big 8 
DeFond & Zhang 
(2014)    X  Kvantitativ Big N/non Big N 

Francis (2004)  X  X   Kvalitativ Big 4/non Big 4 

Francis (2011)  X  X   Kvantitativ Big 4/non Big 4 
Francis & Yu (2009) (X)  (X) (X) (X) Kvantitativ Kontorsstorlek, Big 4 

Francis et al. (2013)  (X)    (X) Kvantitativ 

Kontorsstorlek/Big 4/non Big 
4 (GT, BDO Seidman, 

McGladrey 
& Pullen & Crowe Chizek). 

Gul et al. (2013)  X     Kvantitativ Big N/non Big N 

Knapp (1991)   X    Kvantitativ Big 8/non Big 8 

Krishnan & 
Schauer (2000) X  X   Kvantitativ 

Big 6 /  
Large non Big 6 /  
Small non Big 6 

Reynold & Francis 
(2000)   (X) (X) (X) Kvantitativ Kontorsstorlek/Big 5 

Sundgren & 
Svanström (2013) (X)    (X) Kvantitativ 

Big 4 / BDO / Grant Thornton 
/ large non Big 6 / small non 

Big 6 
* X Skillnad påvisad inom byråstorlek, (X) skillnad påvisad inom kontorsstorlek 

 
 
I Tabell 2 presenterar vi översiktligt de resultat vi fått fram från litteraturgenomgången. Författarna 

presenteras till vänster i tabellen. De faktorer som författarna anser skiljer sig mellan Big 4 och 

icke Big 4 har markerats med ett “X”. I det fall “X” placerats inom en parentes hänvisas 

skillnaderna kring faktorerna till kontorsstorlek och inte byråstorlek. I tabellen “Metod” går även 

att utläsa huruvida forskningen utförts genom en kvantitativ eller kvalitativ metod. I den sista 

kolumnen “Revisionsbyrå/Storlek” anges vilket mått varje författare använt för byråstorlek, då 
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“Big N” anges har författarna använt sig av ett samlingsnamn för byråerna utan att ange hur många 

dessa var. Nedan presenteras de olika faktorerna var för sig och mer ingående än i ovan tabell.  
 

3.3.1 Upptäcka brister 

Tabell 3 - Sammanställning av faktorn upptäcka brister 

Faktor Forskare Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Upptäcka 
brister 

DeAngelo (1981)  Kvalitativ Big 8/non Big 8 

DeFond (1992)  Kvantitativ Big 8/non Big 8 

Francis (2004) Kvalitativ Big 4/non Big 4 
Francis (2011) Kvantitativ Big 4/non Big 4 

Gul et al. (2013) Kvantitativ Big N/non Big N 

Krishnan och Schauer (2000)  Kvantitativ Big 6/non Big 6 
 
För vår första faktor upptäcka brister kan vi tyda att de studier vi berört i litteraturgenomgången 

utförts mellan 1981 och 2013 samt att de består av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Faktorn bekräftas, av ett flertal forskare, ha ett samband med byråstorlek och revisionskvalitet, se 

tabellen ovan. Vidare kan vi tyda att oavsett när berörd forskning utförts eller om forskarna använt 

sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod så visar de i deras resultat att större revisionsbyråer är 

bättre på att upptäcka brister än vad de mindre byråerna är. Forskningen framför anledningar som 

teknologiska fördelar (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992), byråns kompetens (DeAngelo, 1981; 

DeFond, 1992; Krishnan och Schauer, 2000; Francis, 2004), revisorns personliga engagemang 

(Francis, 2011; Gul et al., 2013) och kvalitetskontroller (Gul et al., 2013). DeAngelo (1981), 

DeFond (1992), Krishnan och Schauer (2000) och Francis (2004) framför delvis att storleken på 

byrån utger en större möjlighet till samlad kompetens vilket utgör en fördel när det kommer till 

kvaliteten på revisionen. Vi tyder ett samband till den individuella revisorn och dennes kompetens 

och engagemang kring sin utveckling. En revisionsbyrå med kompetenta och engagerade 

medarbetare torde kunna leda till att fler brister upptäcks i klientens redovisning, än om byrån 

innehar mindre kompetenta och engagerade medarbetare.  

 

Ett tydligt samband som visas i uppsatsens litteraturgenomgång, vilket ger stöd åt uppsatsens 

utgångs-punkt, gällande att byråstorleken torde spela en väsentlig roll när det kommer till 

revisionskvaliteten och förmågan att upptäcka brister i redovisningen. Vidare kan vi även tyda ett 

samband på individnivå. En byrås kompetens består av olika individer som alla på ett eller annat 

sätt kan ha en inverkan på revisionskvaliteten. Både DeAngelo (1981) och Francis (2004) framför 
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att större byråer kan ha mer resurser att lägga på de anställda i form av utbildning, vilket kan 

medfölja att mer kompetens skapas och att en expertis kan växa fram hos dessa revisionsbyråer, 

detta på ett annat sätt än hos de mindre byråerna som inte besitter samma resurser. Den kompetens 

som kan tillges en revision kan alltså bero på den individuella revisorns kompetens och personliga 

engagemang kring revisionen och den eftersträvade kvaliteten. Det torde kunna vara så att en större 

revisionsbyrå med deras mer noggranna kvalitetskontroller (Gul et al., 2013) minskar den risk som 

finns i det personliga engagemanget och deras inverkan på revisionens uppnådda kvalitet. Således 

kan detta betyda att den individuella revisorn i Big 4 inte i samma utsträckning har möjlighet att 

påverka revisionens uppnådda kvalitet. Resonemanget leder oss in på att revisorer inom Big 4 

genom kvalitetskontroller inte torde kunna inneha samma utrymme när det kommer till 

engagemang. Vi menar att byråns interna kvalitetskontroller torde kunna minska den inverkan en 

individuell revisor kan komma att ha på en revisions uppnådda kvalitet.  

 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten genom 

byråns kompetens och revisorns personliga engagemang, men även genom fler kvalitetskontroller. 

En annan slutsats vi kan dra är att vi kan tyda ett samband mellan revisionskvalitet och den 

individuella revisorn. Beroende på hur god kompetens revisorn besitter och dennes engagemang 

torde revisionskvaliteten skilja sig åt mellan olika byråer.    

 

Påstående: 1a - Kompetens inom stora revisionsbyråer ökar revisionskvaliteten. 

 

1b - Den individuella revisorn påverkar revisionskvaliteten. 

 

1c - Fler kvalitetskontroller leder till ökad revisionskvalitet.  
 

 

3.3.2 Rapportering av brister 

Tabell 4 - Sammanställning av faktorn rapportering av brister 

Faktor Forskare Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Rapportering 
av brister 

DeAngelo (1981)  Kvalitativ Big 8/non Big 8 

DeFond (1992)  Kvantitativ Big 8/non Big 8 

Knapp (1991)  Kvantitativ Big 8/non Big 8 
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I Tabell 4 kan vi tyda att den litteratur vi berört består av både kvalitativa och kvantitativa studier 

för uppsatsens andra faktor, rapportering av brister. I vår litteraturgenomgång har vi enbart hittat 

äldre forskning mellan 1981-1991 som berör denna faktor. Vad vi däremot kan tyda är att faktorn 

ofta har ett samband med revisionsbyråns klientportfölj, således presenteras ytterligare stöd till 

denna faktor även nedan under nästkommande avsnitt. Forskning som presenteras i 

litteraturgenomgången (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992; Knapp, 1991) visar att större 

revisionsbyråer utger högre revisionskvalitet på grund av att de inte ser något hinder för att 

rapportera in de upptäckta bristerna kring deras klients redovisning. Resultatet leder oss 

följaktligen in på revisorns oberoende som ett flertal forskare (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992; 

Knapp, 1991) kommit fram till är lättare att åstadkomma inom de större revisionsbyråerna än de 

mindre. Forskarna DeAngelo (1981) och DeFond (1992) berör även revisorns alternativkostnad till 

att rapportera brister. Detta i form av ett arvode som tycks ha en större inverkan på de mindre 

byråerna än de större som i högre grad kommer att avslöja en klients eventuella brister. Den 

individuella revisorn torde bli av stor vikt för revisionsbyrån. Varje revisor ska se till att deras 

oberoende inte kan komma att bli ifrågasatt. För revisionsbyrån torde det således vara av stor vikt 

att deras medarbetare tar ansvar för detta. 

 

Utifrån ovanstående resonemang torde inte de större revisionsbyråerna, i samma utsträckning som 

mindre byråer, känna sig hämmade av att rapportera in de brister de finner i klientens redovisning. 

Vi drar följaktligen slutsatsen att även denna faktor torde ge stöd till uppsatsens utgångspunkt, då 

de större revisionsbyråerna genom sitt oberoende kan komma att utgöra en högre revisionskvalitet. 

Den individuella revisorns personliga ansvar visar sig även i denna faktor vara av stor vikt för 

revisionens uppnådda kvalitet. Vi kan emellertid inte dra lika starka slutsatser kring denna faktor 

som kring faktorn upptäcka brister där vi fann betydligt mer forskning. Forskarna DeAngelo 

(1981), DeFond (1992) och Knapp (1991) visar på ett enhetligt resultat varför vi med viss säkerhet 

kan konstatera att storleken torde ha betydelse, även för denna faktor. 

 

Påståenden:  2a - Big 4:s oberoende gentemot dess klienter har en positiv inverkan på  

  revisionskvalitet. 

 

2b - Den individuella revisorns personliga ansvar har en inverkan på faktorn 

rapporteringen av brister. 
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3.3.3 Klientportfölj 

Tabell 5 - Sammanställning av faktorn klientportfölj 

Faktorer Forskare Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Klientportfölj 

Bakar et al. (2005) Kvantitativ Small, Medium, Big 

Bedard et al. (2008) Kvalitativ Big 4/non Big 4 

DeAngelo (1981)  Kvalitativ Big 8/non Big 8 

Francis (2004)  Kvalitativ Big 4/non Big 4 

Francis (2011) Kvantitativ Big 4/non Big 4 

Krishnan och Schauer (2000) Kvantitativ Big 6/non Big 6 
 
Uppsatsens berörda litteratur kring faktorn klientportfölj är utförd enligt både kvantitativ och 

kvalitativ metod, se tabell ovan. Vidare har vi försökt att belysa någorlunda ny forskning med 

DeAngelo (1981) som utgångspunkt. Även inom denna faktor är det många av 

litteraturgenomgångens berörda artiklar som bekräftar att en revisionsbyrås klientportfölj är av stor 

betydelse när de kommer till revisionskvalitet. Vi ser att många tidigare forskare har kommit fram 

till att Big 4 inger bättre revisionskvalitet då de inte är beroende av deras klientportfölj eller 

specifika klienter (Bedard et al., 2008; Bakar et al., 2005; Francis, 2004). Detta gör att Big 4 inte 

blir lika ekonomiskt beroende av sina klienter som icke Big 4, vilket kan skapa en högre 

revisionskvalitet. Francis framför i två av hans studier (2004; 2011) att de större revisionsbyråerna 

innehar en marknadskraft gentemot deras klienter i och med att de dominerar marknaden. Den 

individuella revisorns oberoende torde således även inom denna faktor utgöra en stor och 

avgörande roll. Revisorn bör beakta sitt oberoende och upprätthålla detta oavsett hur 

revisionsbyråns ekonomiska situation ser ut. Vidare framför Francis (2004; 2011) i båda sina 

studier att stora klienter med bra upprättad redovisning, enligt alla normer och regler, i större 

utsträckning kommer att välja någon av revisionsbyråerna inom Big 4 än icke Big 4. Resonemanget 

leder oss in på att Big 4 på så vis torde kunna ha bättre underlag till sin revision vilket även kan 

öka revisionskvaliteten.   

 

I och med detta drar vi slutsatsen att Big 4 torde kunna ha bättre förutsättningar, än icke Big 4, att 

upprätta en revision av god kvalitet. Vidare kan vi efter vår litteraturgenomgång även dra slutsatsen 

att de större revisionsbyråerna torde vara mindre beroende av deras klientportfölj, än vad icke Big 

4 kan komma att vara. Därmed bör Big 4 kunna utföra en bättre revision och följaktligen skapa en 

högre revisionskvalitet genom dess ekonomiska oberoende. Vidare torde den individuella revisorn 

även inom denna faktor spela en större roll då det är denne som upprätthåller sitt oberoende och 
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agerar därefter. Slutsatsen av detta blir därmed att revisionskvalitet torde skilja sig åt mellan små 

och stora revisionsbyråer och uppsatsens utgångspunkt stärks ytterligare.   

 

Påståenden: 3a - Big 4 är mindre beroende av sin klientportfölj än icke Big 4, vilket skapar högre 

revisionskvalitet. 

 

3b - Den individuella revisorn påverkar revisionskvaliteten positivt genom att 

upprätthålla sitt oberoende gentemot klienterna. 
  

3.3.4 Rykte 

Tabell 6 - Sammanställning av faktorn rykte 

Faktorer Forskare Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Rykte 
DeAngelo (1981)  Kvalitativ Big 8/non Big 8 
DeFond (1992)  Kvantitativ Big 8/non Big 8 

DeFond och Zhang (2014) Kvantitativ Big N/non Big N 
 
En viktig faktor som kan ha en stor inverkan på revisionskvalitet är byråns rykte. Den forskning vi 

berört i uppsatsens litteraturgenomgång är till största del utförda via kvantitativa metoder, se tabell 

6. Utförandet av dessa studier ligger mellan 1981 till 2014 med en god spridning. Spridningen ger 

oss indikationer på att faktorn fortfarande torde vara aktuell. Det torde kunna vara så att dagens 

Big 4 revisorer tenderar att vara aktsamma kring deras rykte. En Big 4 byrå har totalt sett fler 

medarbetare än icke Big 4, vilket betyder att ett misstag för en individuell revisor kan nå väldigt 

många inom de alla internationella kontoren och förstöra dennes rykte. Ett skadat rykte från ett 

revisionsmisslyckande kan enligt DeFond och Zhang (2014) påverka revisionsbyråns förmåga att 

behålla dess klient. Kanske når ett revisionsmisslyckande inte lika långt inom icke Big 4, varför 

revisorns rykte inte blir lika påverkat. Det finns forskare som antyder att klienter väljer dess 

revisionsbyrå baserat på deras rykte (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992).  
 
Att ryktet torde vara betydelsefullt för den individuella revisorn och revisionsbyrån är en av de 

slutsatser vi tar efter att vi studerat ämnet. Delvis för att ryktet kan förstöra en revisors karriär och 

delvis för att ryktet kan skapa ett försprång gentemot revisionsbyråns konkurrenter i och med att 

ett gott rykte kan ses som ett substitut för säkerhet och god revisionskvalitet (DeAngelo, 1981). Ett 

gott rykte kan således leda till att byrån har fler klienter att välja mellan och får på så vis en väl 

utvald klientportfölj, vilket är viktigt för en god revisionskvalitet, detta resonemang berördes även 
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i ovanstående faktor. Då de större revisionsbyråerna inte bara har sitt säte i Sverige utan även 

internationellt så kan dessa redan skapat sig ett starkt och bra rykte. Följaktligen kan detta vara en 

fördel för Big 4, dels genom att många klienter vet vilka de är, men även genom att, som tidigare 

nämnt under faktorn klientportfölj, klienter med god upprättad redovisning kan komma att 

prioritera Big 4. Naturligtvis kan även detta komma att skapa ett bättre utgångsläge för Big 4, när 

det kommer till revisionens uppnådda kvalitet (DeFond 1992). Det torde kunna vara så att revisorer 

tenderar att vara mer varsamma om sitt rykte och tar mer hänsyn till om de reviderar en stor klient 

med många intressenter, än en liten klient med få intressenter. Enligt resonemanget i tidigare avsnitt 

klientportfölj väljer stora klienter Big 4 som sina revisorer, varför revisorer inom Big 4 torde kunna 

vara mer aktsamma om sitt rykte än revisorer inom icke Big 4. Således har den individuella revisorn 

även en inverkan inom denna faktor. 

 

Vi drar därmed slutsatsen att ryktet torde ha en stor inverkan på en revisionsbyrås revisionskvalitet, 

vilket stödjer uppsatsens utgångspunkt. Genom det goda ryktet som bör kunna skapa ett bättre 

utgångsläge för de större byråerna, än för de mindre, vilket kan skapa bättre förutsättningar för att 

en högre revisionskvalitet kan uppnås. Följaktligen drar vi även slutsatsen att den individuella 

revisorns agerande, för att bevara dennes rykte, kan ha en inverkan över revisionens uppnådda 

kvalitet.  

 

Påstående: 4a - Big 4:s goda rykte torde ha en positiv inverkan på revisionskvaliteten. 

 

4b - Den individuella revisorns agerande, för att bevara sitt rykte, påverkar 

revisionskvaliteten. 
  



 30 

3.3.5 Kontorsstorlek 

Tabell 7 - Sammanställning av faktorn kontorsstorlek 

Faktorer Forskare Metod Revisionsbyrå/ Storlek 

Kontorsstorlek 

Choi et al. (2010) Kvantitativ Kontorsstorlek, mäts via klienter & 
arvode 

Francis och Yu (2009) Kvantitativ Kontorsstorlek, Big 4 

Francis et al. (2013)  Kvantitativ 
Kontorsstorlek/Big 4/non Big 4 (GT, 
BDO Seidman, McGladrey 
& Pullen och Crowe Chizek). 

Reynolds och Francis (2000) Kvantitativ Kontorsstorlek/Big 5 

Sundgren och Svanström 
(2013) Kvantitativ Big 4/BDO/Grant Thornton/large non 

Big 6/small non Big 6 
 
Slutligen har vi uppsatsens sista faktor kontorsstorlek, som verkar vara en relativt ny faktor i och 

med att de berörda studierna är utförda mellan 2000 och 2013, se tabell 7. Vidare består forskningen 

endast av kvantitativa studier med resultat som alla inger indikationer på samma sak. Vi tolkar 

resultatet som att denna faktor är av stor betydelse för revisionskvaliteten och att den börjat belysas 

torde bero på att tidigare forskningsresultat blivit ifrågasatta. Forskarnas resultat tyder på att 

revisionskvalitet kan bero på storleken på revisionsbyråns kontor (Francis och Yu, 2009; Choi et 

al., 2010; Francis et al., 2013; Sundgren och Svanström, 2013). Francis et al. (2013) och Sundgren 

och Svanström (2013) menar att en icke Big 4 byrå kan inneha högre revisionskvalitet än en Big 4 

byrå, om de har ett större kontor med fler medarbetare. Forskarnas resultat innebär en banbrytande 

upptäck vad gäller dagens reflektion kring revisionskvaliteten och vilken byrå som utgör högst 

kvalitet i dagens revisionssamhälle. Forskarna kommer fram till att det kan vara kontorets storlek 

som styr och inte byråns storlek.  

 

Reynolds och Francis (2000) analyserade vilken mängd en stor klient utgjorde av den totala 

försäljningen inom ett Big 5 kontors totala försäljning. I genomsnitt kunde en klient utgöra 8 % av 

försäljningen, men kunde uppgå till hela 100 %. En klientförlust torde således även för Big 4 kunna 

innebära en stor ekonomiskt förlust, varför även ett ekonomiskt beroende torde kunna uppstå. 

Francis och Yu, 2009, Choi et al., 2010 och Francis et al., 2013 talar även om att fler medarbetare 

innebär att en högre kompetensnivå finns att tillgå på plats, alltså den individuella revisorns 

kompetens. Vissa forskare motsätter sig och menar att en större revisionsbyrå kan, mellan de 

interna kontoren, få bättre kompetens och på så vis trots sin mindre kontorsstorlek ändå utge högre 

revisionskvalitet (Sundgren och Svanström, 2013). 
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Reynolds och Francis (2000) framför att det är av stor vikt för en revisionsbyrå att dess 

klientportfölj är bra i och med att stora klienter kan utgöra en hög risk. Stora klienter har många 

intressenter som vid ett revisionsmisslyckande kan fatta beslut på felaktig information. Således kan 

revisionsbyrån bli utsatt för höga rättegångskostnader, men ryktet kan även komma till skada. 

Forskarna anser att den individuella revisorn kommer att agera för att skydda sitt rykte. Det torde 

således kunna vara så att revisorn är mer varsam i sin revision av en stor klient, än av en liten då 

media ofta uppmärksammar stora klienter med många intressenter. Ett media uppmärksammat 

revisionsmisslyckande kan således slå mot såväl byråns- som den enskilda revisorns rykte.  

 

Följaktligen drar vi slutsatsen att denna faktor bör beaktas och komplettera ovanstående faktorer. 

Vi vill belysa att skillnader i revisionskvalitet mellan små och stora revisionsbyråer inte bara bör 

hänföras till byråns storlek, utan även kan hänföras till kontorets storlek och hur kontoren arbetar 

inom revisionsbyrån. Vidare torde det vara svårare för ett kontor med färre medarbete att finna 

eventuella fel och brister i klientens redovisning. Studiens syfte är att kartlägga och analysera 

huruvida revisionsbyråns storlek påverkar dess revisionskvalitet. Resonemanget ovan tyder på att 

skillnader inom revisionskvalitet inte nödvändigtvis behöver hänföras till byråstorlek utan även 

kan anknytas till kontorsstorlek. Följaktligen vill vi påpeka att kontorsstorleken bör beaktas vid 

mätning av revisionskvalitet mellan olika byråstorlekar. 

 

Påstående: 5a - Hänsyn bör tas till kontorsstorleken när revisionskvaliteten mäts mellan olika  

byråstorlekar. 

 

Detta avsnitt leder oss in på uppsatsens delstudie 2 där vi kommer att se närmare på de slutsatser 

vi kommit fram till i delstudie 1. Vi kommer även i delstudie 2 genomföra en intervjustudie där vi 

intervjuar både auktoriserade revisorer och revisorer med erfarenhet på olika revisionsbyråer. 

Fokus kommer att ligga på frågor kring byråstorlek och revisionskvalitet, utan att leda informanten 

allt för mycket. 
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3.3.6 Påståenden 

Tabell 8 - Påståenden 
Faktor Påstående 

Att upptäcka 

brister 

1a - Kompetens inom stora revisionsbyråer ökar revisionskvaliteten. 

1b - Den individuella revisorn påverkar revisionskvaliteten. 

1c - Fler kvalitetskontroller leder till ökad revisionskvalitet. 

Rapportering av 

brister 

2a - Big 4:s oberoende gentemot dess klienter har en positiv inverkan på revisionskvalitet. 

2b - Den individuella revisorns personliga ansvar har en inverkan på faktorn rapporteringen 

av brister. 

Klientportfölj 

3a - Big 4 är mindre beroende av sin klientportfölj än icke Big 4, vilket skapar högre 

revisionskvalitet. 

3b - Den individuella revisorn påverkar revisionskvaliteten positivt genom att upprätthålla 

sitt oberoende gentemot klienterna. 

Rykte 

4a - Big 4:s goda rykte torde ha en positiv inverkan på revisionskvaliteten. 

4b - Den individuella revisorns agerande, för att bevara sitt rykte, påverkar 

revisionskvaliteten. 

Kontorsstorlek 
5a - Hänsyn bör tas till kontorsstorleken när revisionskvaliteten mäts mellan olika 

byråstorlekar. 

 

Vi kan efter vår studie tyda ett samband mellan de olika berörda faktorerna och även till den 

individuella revisorn, som ser ut att ha en betydande inverkan inom alla studiens faktorer. 

Exempelvis ökar den kompetens som finns inom Big 4 den uppnådda revisionskvaliteten (1a), 

samtidigt som den individuella revisorns personliga ansvar har en inverkan på faktorn 

rapporteringen av brister (2b). Följaktligen har den individuella revisorn ett betydande ansvar för 

att upprätthålla sin kompetens då denna torde ha en inverkan på revisionskvalitet genom att 

upptäcka och rapportera eventuella brister i klientens redovisning. Vidare exempel är att Big 4:s 

oberoende gentemot dess klienter har en positiv inverkan på revisionskvalitet (2a) och Big 4 är 

mindre beroende av sin klientportfölj än icke Big 4, vilket skapar högre revisionskvalitet (3a). Den 

individuella revisorn påverkar även revisionskvaliteten positivt genom att upprätthålla sitt 

oberoende gentemot klienterna (3b). Således torde oberoendet ha en positiv inverkan på 

revisionskvalitet, dels genom att inte vara oberoende av sin klientportfölj och dels genom att den 

individuella revisorn upprätthåller sitt oberoende.   
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4. Delstudie 2  
I detta avsnitt kommer vi att fortsätta utforska de slutsatser vi tog i föregående avsnitt genom att i 

studien addera den individuella revisorn och dennes upplevda komfort kring revisionen. Broberg 

(2013b) framför som tidigare nämnts att revisionskvalitet är en önskad utkomst av 

revisionsprocessen som även är kopplad till den komfort revisorn upplever. Således vill vi i denna 

delstudie uppfylla syftets andra del, att analysera huruvida revisionsbyråns storlek påverkar deras 

revisionskvalitet. Inledningsvis presenteras problematiseringen för delstudie 2 som tagit form efter 

första delstudiens analys och slutsats.  

 

4.1 Problematisering 
I uppsatsens första delstudie kunde vi tyda några olika samband. Delvis ett samband mellan de 

olika faktorer vi berört och delvis ett samband till den individuella revisorn som inom alla faktorer 

verkar ha en betydande inverkan, se avsnitt 3.3.6. Sambandet kan bland annat visas genom att ett 

gott rykte ger revisionsbyrån en fördel i dess klientselektion (Francis, 2004), då ett bra rykte gör att 

revisionsbyråerna blir anlitade och dess rykte ses som ett substitut för säkerhet (DeAngelo, 1981; 

DeFond, 1992). Att större byråer har mer resurser som utbildning att lägga på dess anställda som 

kan medföra mer kompetens och expertis (DeAngelo, 1981; Francis, 2004), att det är lättare att 

upptäcka brister i redovisningen med en kompetent personal (DeAngelo, 1981; DeFond, 1992; 

Francis, 2004) och att en klient med väl utförd redovisning leder till att det blir lättare för revisorn 

att upptäcka eventuella brister i redovisningen (Francis, 2004; Krishnan och Schauer, 2000). Detta 

innebär att den individuella revisorn tillsammans med revisionsbyrån i helhet har en stor inverkan 

på revisionens uppnådda kvalitet.  

 

Tidigare studier visar även att komfort är viktigt, men vi har inte sett detta kopplas samman med 

studiens fem faktorer. Vi skulle därför vilja koppla samman komfort med ovan resonemang. Finns 

exempelvis någon skillnad kring komfort beroende på byråns storlek? Har större byråer så många 

kvalitetskontroller att revisorerna upplever komfort vid ungefär samma tidpunkt eller finns 

skillnader mellan erfarenhet, ålder och kön? Huruvida påverkar detta i så fall revisionskvaliteten? 

Vi har inte stött på tidigare forskning som kopplar samman uppsatsens faktorer med revisorns 

komfort och då Broberg (2013b) framförde att ett bra sätt att mäta revisionskvalitet på är att ställa 

frågor kring revisorns komfort, kommer vi i vår intervjustudie även att ställa öppna frågor kring 

detta. Mer om det presenteras i nästa avsnitt Empirisk metod.  
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4.2 Empirisk metod  
I detta kapitel kommer vi att gå igenom uppsatsens empiriska metod. Till en början presenteras 

den valda insamlingsmetoden och hur denna genomförts. Därefter kommer uppsatsens 

intervjuguide presenterats följt av vår intervjuprocess. Efter dessa avsnitt kommer vår 

urvalsprocess presenteras för att sedan avsluta kapitlet med en genomgång av de etiska aspekterna 

vi har beaktat.  

 

4.2.1 Datainsamling 
I intervjuerna använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer, detta för att kunna ställa följdfrågor 

vilket vi ansåg var en viktig del i vår intervjumetod (Bryman och Bell, 2013). Vi använde oss av 

informantintervjuer då vi ansåg att studiens syfte bäst angreps genom att intervjua tjänstemän som 

har insyn i en viss fråga vilket i vårt fall är revisionskvalitet (Ekengren och Hinnfors, 2012). Den 

övergripande målsättningen med intervjuerna var att få kunskap om hur informanterna såg på 

revisionskvalitet och om de utmärkte någon specifik skillnad när det kom till kvalitet mellan små 

och stora revisionsbyråer. Vi ville även koppla samman revisorn som individ och komfort varpå vi 

även ställde frågor om detta. Intervjuerna har ägt rum på respektive revisors kontor i Linköping för 

att på så vis kunna skapa en lugn och komfortabel miljö för studiens informanter (Bryman och Bell, 

2013). Vi ansåg att detta var av stor vikt för att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma 

och på så sätt kunna ge oss så bra svar som möjligt. 
 

4.2.2 Intervjuguide 
Som vi nämnde ovan använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att semi-strukturerade intervjuer innebär att man följer ett antal frågor utifrån en generell 

intervjuguide. En intervjuguide är inte lika detaljerad som ett strukturerat intervjuschema. Det 

innebär istället att ställa frågor som får forskarna att förstå hur de intervjuade upplever sin värld 

och sitt liv (Bryman och Bell, 2013). Vår intervjuguide bestod av 13 frågor inklusive följdfrågor 

vilket visas i medföljande bilaga. Intervjuguiden började med fem bakgrundsfrågor för att få en så 

bra bild av informanternas bakgrund och yrkeserfarenhet som möjligt. Därefter följde 8 öppna 

frågor till studiens informanter för att erhålla heltäckande svar och inte missa några viktiga punkter. 

Informanterna fick på så vis chansen att utveckla sina svar mer i detalj. Vi var även försiktig med 
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att ställa ledande frågor då vi inte ville bädda för ett specifikt svar. Vi gjorde även ett aktiv val att 

inte skicka ut intervjuguiden innan intervjun. Detta gjorde vi för att få så ärliga svar som möjligt 

och inte påverkat spontaniteten i informanternas svar. 

 

4.2.3 Intervjuerna 
Under intervjuerna började vi med att presentera oss och kort prata allmänt med informanterna. 

Detta för att skapa en trygg och avslappnad miljö. Vi frågade även om vi fick spela in intervjun 

vilket accepterades i alla fall utom ett där vi då använde oss av anteckningar från intervjun. Vid vår 

telefonintervju använde vi oss också av anteckningar. Under övriga intervjuer använde vi 

bandspelaren och lät den även stå på i slutet för att inte missa om intervjupersonerna eventuellt 

skulle öppna upp sig ännu mer. En av studiens informanter hade på grund av tidspress inte tid för 

ett personligt möte och erbjöd istället telefonintervju. Detta är enligt Raune (2006) ett bra alternativ 

till en sedvanlig intervju om man har ont om tid. Han nämner också att en fördel med 

telefonintervju är att det kan upplevas mindre hotande och mindre påträngande än vid personliga 

intervjuer. 

 

Efter respektive intervju valde vi att omgående sammanställa materialet genom transkribering. 

Detta innebar att vi samtidigt som vi lyssnade på den inspelade intervjun skrev ner allt ord för ord 

i ett Word-dokument. Detta är en process som enligt Bryman och Bell, (2013) är viktig, men 

tidskrävande, vilket gjorde att vi valde att utföra detta på separat håll. Efter att alla intervjuer var 

transkriberade satte vi oss tillsammans för att gemensamt gå igenom varje intervju fråga för fråga 

och plocka ut det mest väsentliga genom en öppen diskussion. Vi skapade därefter en tabell med 

frågorna där vi skrev in informanternas svar i stödord för att få en så bra översyn som möjligt. 

Tabellen med de analyserade intervjuerna korrigerades ytterligare ett par gånger dels för att få en 

så lättförståelig tabell som möjligt men även för att ge en rättvisande bild för informanterna. 
 

4.2.4 Urval 
I intervjustudien har ett strategiskt urval gjorts för att uppnå en så bra analys som möjligt. Vi 

kontaktade både stora och små revisionsbyråer där de större räknades till Big 4. Vi gjorde detta för 

att få en god förståelse om de anses finnas någon upplevd skillnad hos de olika revisionsbyråerna 

vad gäller revisionskvalitet. För att få ett så bra urval som möjligt försökte vi få med både manliga 

och kvinnliga informanter. Vi försökte även få en variation vad gäller åldern för att kunna se om 
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någon skillnad kunde utläsas. Vi valde att låta de intervjuade revisorerna vara anonyma för att 

skapa en trygghet och för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Då vi annars ansåg oss rädda 

för att de intervjuade revisorerna skulle svara normativt det vill säga på ett socialt önskvärt sätt i 

rädsla för vad deras revisionsbyrå skulle anse om svaren (Ruane, 2006).  

 

Vi ville i vår studie ha med deltagare både från Big 4 revisionsbyråer och icke Big 4 byråer. 

Validiteten är en viktig byggsten för att skapa en studie av hög kvalitet. Man vill ha en studie med 

hög validitet och vi anser att vi torde lyckats uppnå detta då vi mäter det som vi avsett att mäta 

genom att intervjua både små och stora revisionsbyråer och även genom att ställa följdfrågor på 

studiens öppna frågor (Bryman och Bell, 2013). Vi började med att kontakta Big 4 byråer och vi 

fick där intervjuer med både auktoriserade revisorer och revisorer med lång erfarenhet. Dock var 

det svårt i början att få till intervjuer. Vi började med mailkontakt vilket inte gav något resultat. 

Detta gjorde att vi istället valde att kontakta revisionsbyråerna via telefon. Vi upptäckte dock att 

den bästa metoden för att hitta representativa informanter vad den så kallade snöbollseffekten, 

vilket innebär att man får rekommendationer från dem man intervjuar (Raune, 2006). 

 

Vi hörde även av oss till ett antal olika mindre revisionsbyråer då vi ville få olika revisorers 

synvinkel, men även där var det svårt att få kontakt. Genom studiens intervjuer på de större 

byråerna lyckades vi även med hjälp av snöbollseffekten d.v.s. deras kontaktnät, utföra intervjuer 

med de mindre byråerna. Vi valde att enbart intervjua revisionsbyråer i Linköpingsområdet då vi 

kände att vi ville ha en personlig intervju. 

 

Man brukar tala om empirisk mättnad vilket innebär att man inte längre finner några kvalitativa 

skillnader i de intervjuades resonemang (Ekengren och Hinnafors, 2012). Detta är något som vi 

kände efter de sista intervjuerna och vi ansåg därför oss vara klara med intervjuandet. Detta 

uttryckte sig i form av att vi nästan visste vad informanterna skulle svara innan de svarat vilket 

gjorde att vi kände oss klara med denna del av vår studie. Reliabiliteten är också en viktig del för 

att skapa kvalitet i en uppsats vilket innebär att den skall vara objektiv och kunna replikeras 

(Bryman och Bell, 2013). Vi anser att vår studie är av relativt hög reliabilitet då vi utfört en studie 

där resultatet skall kunna replikeras.   
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4.2.5 Informanter 
Samtliga intervjuer genomfördes under perioden 4-25 april. I Tabell 9 visas de antal år revisorn 

arbetat inom revision och i parentes hur länge denne varit auktoriserad. I tabellen går även att tyda 

huruvida intervjun var bandinspelad, skriftlig eller via telefon. Revisorns befattning tydliggörs 

även i tabellen.  

 
Tabell 9 - Intervjuer 
Revisor Befattning Erfarenhet Revisionsbyrå Intervjutid Bandinspelning 
Revisor A Auktoriserad Revisor 18 år (8år) Big 4 40 min X 
Revisor B Auktoriserad Revisor 32 år (25 år) Big 4 60 min X 
Revisor C Senior Associate 6 år Big 4 30 min X 

Revisor D Auktoriserad Revisor 11år (6 år) Icke Big 4 30 min X 

Revisor E Godkänd Revisor 31 år (26 år) Icke Big 4 35 min X 
Revisor F Auktoriserad Revisor 5år (2 år) Big 4 30 min X 

Revisor G Auktoriserad Revisor 36 år (30år) Icke Big 4 30 min X 

Revisor H Auktoriserad Revisor 37 år (26 år) Big 4 30 min X 

Revisor I Revisor 15 år Big 4 45 min Skriftlig 
Revisor J Auktoriserad Revisor 17 år (6 år) Icke Big 4 30 min X 

Revisor K Auktoriserad Revisor 16 år (10 år) Icke Big 4 30 min X 

Revisor L Auktoriserad Revisor 18 år (12 år) Big 4 35 min Telefon 
Revisor M Auktoriserad Revisor 5 år (0 år) Big 4 40 min X 

 

4.2.6 Etiskt beaktande 
En viktig byggsten inom forskning och uppsatsskrivande är etiken. Man behöver ta hänsyn till de 

etiska dilemman som kan uppstå under och efter att studien publicerats. För att hålla en god 

forskningsetik finns det (Vetenskapsrådet, 2002) fyra huvudkrav man bör beakta. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att man ska upplysa de intervjuade att deltagandet är frivilligt och att 

de kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi uppfyllde detta genom att 

informera informanterna om studiens och intervjuns syfte redan då vi bokade intervjuerna. Denna 

information gavs även under intervjuerna. Vi har också informerat att deltagandet är frivilligt och 

att de kan avbryta när de vill. Samtyckeskravet innebär att forskarna ska inhämta ett samtycke från 

deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). När studiens informanter tackade ja till att bli 

intervjuade ansåg vi detta som ett samtycke. Vi informerade även dessa om att de, efter vår 

sammanställning, kan få ta del av det som ska publiceras från deras intervju. Detta för att godkänna 
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och därigenom upprätthålla god etik, undkomma missförstånd och skada för informanterna genom 

felciteringar eller dylikt. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan identifieras om 

deltagarna skall avrapporteras på ett sådant sätt att tredje part ej kan identifiera deltagarna i studien. 

Speciellt när det utlämnas etiskt känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därför 

informerat både när intervjun bokades och under intervjun att all information som samlas in 

kommer behandlas med största anonymitet. Varken personuppgifter eller företagsuppgifter 

kommer att nämnas och vi kommer skicka all medtagen information till respektive deltagare för 

godkännande innan publicering. Vi kommer även efter färdigställd studie radera all inhämtad 

information från respektive informant. Till sist har vi nyttjandekravet vilket innebär att 

informationen som lämnas av informanterna enbart får användas till den avsedda studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen vi fått från studiens intervjuer kommer enbart användas i 

denna studies resultat och analysdel.    

  

4.3 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras intervjustudiens resultat sammanfattade i tre tabeller, samt fyra mer 

ingående avsnitt uppdelade i revision och kvalitet, fördelar, nackdelar och kontorsstorlek. Efter 

varje avsnitt presenterar vi även en kort analys av resultatet. Vi konstaterar bland annat att många 

av studiens informanter, vad gäller revisionskvalitet, belyser den individuella revisorn och inte 

revisionsbyrån i sig. Det framkommer att någon skillnad i revisionskvalitet inte bör finnas mellan 

olika byråer då revisorer arbetar under samma regelverk.  

 

Kolumnerna i tabell 10, 11 och 12 specificerar respektive revisor. Då de 13 intervjuade revisorerna 

vill vara anonyma har de tilldelats en bokstav från A till M. Dessa har sedan sorterats in i tre tabeller 

utefter vilken erfarenhet de har inom Big 4 och/eller icke Big 4. Vidare står förkortningen “ÅR” 

för årsredovisning. Tabell 10 visar revisorer med erfarenhet inom Big 4, tabell 11 visar de med 

erfarenhet inom Big 4 och icke Big 4 och tabell 12 visar revisorer med erfarenhet icke Big 4. De 

tre tabellerna är sorterade i bokstavsordning för att underlätta för läsaren. Observera däremot att 

revisorerna delas in i tre olika tabeller utefter deras erfarenhet, varför exempelvis revisor A och B 

presenteras i olika tabeller. Tabellernas första rader visar vilken revisor som berörs och antal år av 

erfarenhet. Inom parenteserna på samma rad som erfarenhet visas de år den aktuella revisorn har 

varit auktoriserad, om den utfört sin auktorisation. De fem nästkommande raderna presenterar kort 

de resultat vi ansåg vara av intresse för uppsatsen. Nedan framfört resultat presenteras utefter dessa, 
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Revision och kvalitet, Fördelar, Nackdelar och Kontorsstorlek med undantag för den sista raden 

Den individuella revisorn som berörs genomgående i resultatets alla delar.  
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   Tabell 10 - Sammanställning av informanter inom Big 4 

Revisor Revisor A Revisor C Revisor F Revisor L Revisor M 
Erfarenhet (år) 18 år (8år) 6 år 5år (2 år) 18 år (12år) 5 år (0 år) 

En bra revision 
& vad utgör 
revisionskvalité? 

Kundrelationen är den viktiga i en revision, 
att förstå kundens verksamhet. Kvalitet är: 
riskhantering, förstå kundens riskhantering, 
interna kontroller, planering, komfort, 
kundnöjdhet & kommunikation. Då ÅR ser 
bra ut & är fullständig. 

En bra revision är en fullständig 
ÅR. Revisionskvalitet utgörs av 
två aspekter, siffrorna ska vara 
rätt & dokumentationen skall vara 
begriplig för tredje man. Viktigt 
med kundkontakt, 
riskbedömning, komfort & 
individnivå. 

Fullständig ÅR. Fokus på rätt 
saker, väsentlighetstal, klar & 
tydlig planering, 
kunden/intressenternas 
synvinkel viktig. Kvalitet är 
att kunden, styrelsen & 
intressenter ska känna 
trygghet i det vi levererar. 

Riskorienterad 
granskning, riskanalys, 
väsentlighetsanalys, 
interna kontroller & 
granskning. Analysera 
genom hela processen, 
förstå verksamheten, ge 
mervärde till klient. 
Fullständig 
dokumentation, 
efterlevnad av ISA. 

En nöjd klient, leveranstid, 
följa lagar & föreskrifter, alla 
ska känna sig nöjda. 
Certifiering = kvalitetsstämpel, 
uppfyller krav både teoretiskt & 
erfarenhetsmässigt, sakkunniga 
kollegor, revisionsverktyg t.ex. 
system som hjälper revisionen 
& har ISA inbyggt, man missar 
inget.  

Fördelar 

Big 4: Mer oberoende i dess kombiuppdrag, 
systemstöd, mallar, medarbetare som tar 
fram internt material, komfort på grund av 
omfattande dokumentation, intern 
kompetens, special kompetens, interna 
utbildningar vilket gör att alla anställda drar 
år samma håll. Big 4 ska utföra lite mer än 
regelverket anger. 

Big 4: Interna kontrollsystem, 
dokumentation & mixade 
uppdrag.  

Big 4: Bra utbildning, mycket 
kompetens, internationellt 
nätverk & lätt att få 
återkoppling från kollegor.  

Big 4: Interna Polices, 
mycket resurser, 
medarbetare som tar 
fram internt material, 
kompetens, 
internationell 
organisation & nätverk. 

Big 4: Ingen erfarenhet men 
mer kompetens på plats t.ex. 
skatteavdelning, flera 
medarbetare med tidigare 
erfarenheter, luncher med 
specialistgenomgångar, interna 
system, BackOffice hjälp. 

Nackdelar 

Big 4: Förhålla sig till interna regleringar, 
intern administration vilket är en tidstjuv. 
Intern utbildning ofta på engelska. 
Icke Big 4: För nära kundkontakt kan 
äventyra oberoendet. Upplevt att klienter 
som haft små byråer haft sämre kvalitet på 
ÅR. 

Big 4: Inga direkta nackdelar, 
men oberoendet bestäms formellt 
inte på individnivå vilket kan 
göra att man missar kunder när 
oberoendefrågan ställs.  
Icke Big 4: För nära kundkontakt 
kan äventyra oberoendet.  

Big 4: Risken att fastna i ett 
fack & göra samma sak, 
utvecklas inte lika snabbt som 
i en mindre byrå. 

Big 4: Kalkylpriser 
Icke Big 4: Svårigheter 
att uppfylla aktuell 
lagstiftning & reglering, 
beroenden av 
branschorganisationer. 

Big 4: För digitaliserat d.v.s. 
”bockar i oberoenderutor” utan 
reflektion, slentrianmässigt. 

Kvalitetsskillnad 
via 
kontorsstorlek 

Ja, med en jämn rekrytering har man 
kompetens på alla nivåer i byrån, kan 
annars uppstå avsmalnad kompetens. 

Ja, mer kompetens på en större 
byrå. Spelar roll vem individen är 
som lär upp så det handlar mer 
om individnivå än själva 
kontorsstorleken. 

Ja, större kontor mer 
enformigt medan, i mindre 
kan man utföra en hel revision 
tidigare, men det beror på det 
individuella arbetet d.v.s. 
person inte kontorrstorleken. 

Ja, mer kompetens på 
en större byrå dels 
genom att Big 4 arbetar 
mellan deras kontor. 
Anställda utvecklas mer 
med fler kollegor. 

Nej, beror mer på uppdragen. 
Större kontor har mer noterade 
bolag vilket skapar en annan 
sorts kvalitet men ingen 
skillnad. 

Den individuella 
revisorns 
inverkan 

Engagemang & kunskap, kommunikation, 
planering, bollplank, komfort, sätta 
väsentlighetstal, lagom antal klienter, upp- 
märksamma klientens rykte. Se den 
individuella assistenten, dess behov & 
kunskap.  

Riskanalys, fokusera på 
väsentliga delar, välja kunder, 
olika revisorer ger inte olika 
resultat utan det är 
dokumentationen som kan skilja 
sig åt. 

Påverkar väldigt mycket, 
planering, granskning & utför 
slutstegen, självklart inom 
KAM. Assistenterna skapar 
komfort genom att man 
känner deras arbete & har en 
kommunikation. 

Jättemycket, utför 
bedömningar, 
dokumenterar, tar 
ställningstagande & 
revisionsupplägg. 

Innan auktorisationen gjorde 
man det mesta av revisionen. 
Man kunde komma med 
förbättringsförslag, 
effektivisering & sen gjorde 
man även en utvärdering av 
revisionen. 
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  Tabell 11 - Sammanställning av informanter inom Big 4 & icke Big 4 

Revisor Revisor B Revisor G Revisor H Revisor I Revisor J Revisor K  
Erfarenhet (år) 32 år (25 år) 36 år (30 år) 37 år (26 år) 15 år 17år (6 år) 16 år (10 år) 

En bra revision 
& vad utgör 
revisionskvalité?  

En bra revision via en 
fullständig ÅR. Kvalitet är att 
finna bra revisionsbevis & att 
upptäcka brister. Det handlar 
om den individuella revisorns 
kompetens. 

Komfort till redovisningens 
rättvisande bild. Kvalitet: att 
finna väsentliga fel, 
riskbedömning, planering, 
förstå verksamheten, full- 
ständig ÅR så att intres-
senterna inte fattar felaktiga 
beslut. Den individuella 
revisorns engagemang spelar 
en stor roll. 

Två aspekter: 
Kundperspektiv genom 
kommunikation & följa 
lagen, alla stegen i 
processen är klara & 
upplevd komfort. Viktigt 
att man kan revidera, tolka 
lagstiftning & en bra 
riskbedömning.  

Bra revision: planering, 
finna väsentliga brister, 
>3 konsultationsposter, 
ge kunden förbättring & 
en bra slutprodukt. 
Kvalitet: en röd tråd 
enligt ISA, inga 
oklarheter, stöd från 
system & tillit till sin 
kunskap & erfarenhet. 

Uppfylla regelverket, 
väsentlighet, planering, 
analys, genomgång & 
uppföljning av 
dokumentation är en 
bra revision & kvalitet. 
Fokusera på 
väsentlighet & risk. 

Fullständig ÅR med 
rättvisande bild, inga 
väsentliga felaktigheter, att 
intressenter ska kunna ta 
korrekta beslut & den 
individuella revisorns 
kompetens det utgör god 
revision & kvalitet.  

Fördelar  

Big 4: Fler hungriga, 
kompetenta medhjälpare som 
gör att mer blir gjort. Högre 
oberoende.  
Icke Big 4: Lägre kalkylpriser, 
kontaktnät utanför byrån, låg 
personalomsättning som inger 
trygghet o kännedom om 
kollegor. 

Big 4: Mer kompetens på 
plats, mycket utbildning 
som ny & mycket internt 
framtaget material. 
Icke Big 4: Kontaktnät 
utanför byrån, närhet till 
kunderna, direkt kontakt, ej 
bunden av expertis på plats 
& mindre administration.  

Big 4: Utbildning, 
kompetens, mer 
oberoende, bransch- 
specialiserade, interna 
kontrollsystem & 
informationsflöden, 
anställda som ser till att 
byråns anställda & 
klienter tar del av ny 
lagstiftning & reglering.  

Big 4: Ingen direkt 
skillnad, mer kollegor, 
lite socialare.  
Icke Big 4: Kan inte 
"ducka" från något 
oavsett svårhetsgrad, 
får en helhetsbild, 
allmänbildning, 
kontaktnät utanför 
byrån, mer utbildning.  

Big 4: Expert på rutin 
frågor, mer 
specificerade & 
positivt med specialist 
på plats. 
Icke Big 4: Nära 
kundkontakt, tätare 
dialog, utvecklas 
snabbare & mer 
rådgivning. 

Big 4: Mycket utbildning i 
början, kompetens inom 
byrån, anställda som tar 
fram fakta om ny lag & 
reglering.  
Icke Big 4: Mindre 
administration, lägre 
kostnader, agerar mer boll- 
plank & rådgivare & nära 
kundkontakt.  

Nackdelar  

Big 4: Fler interna kontroller, 
dubbelarbete vid 
kombiuppdrag, höga 
kalkylpriser & omständliga 
interna regelverk. 
Icke Big 4: Svårt vara 
uppdaterad kring lagar & har 
inte alltid kapacitet för stora 
kunder. Kan bli ekonomiskt 
beroende av klienter.  

Big 4: Kan inte ta hjälp av 
konkurrenter & mycket 
administration vid nya 
kund.  
Icke Big 4: Svårt att hitta 
kompetensen man behöver, 
därför mer utsatt. 

Big 4: Risk att fastna i ett 
fack, mycket 
administration, interna 
system tar tid, hårda 
oberoendeprövningar. 
Icke Big 4: Upplevt att 
uppdrag som kommit 
från små byråer äventyrat 
oberoendet. 

Big 4: Mycket 
byråkratiska system, 
som inte är 
kundanpassade, 
regelverken i sig kan 
räcka. Stora byråer är 
negativa till de nya 
eventuella nordiska 
lagstiftningen för små 
företag. 

Big 4: Revisorn styr 
sin kalender. 
Icke Big 4: Kan vara 
att det händer mycket 
man inte kan planera 
d.v.s. kunden styr 
kalendern. Ingen 
skattekonsult på plats. 
Kan sakna spreaden på 
samtliga tjänster. 

Big 4: Höga kalkylpriser, 
press från ledningen & 
agerar mindre bollplank 
p.g.a. lägre behov.  
Icke Big 4: Egen 
informationssökning vid 
ny lag & regleringar, 
mindre kompetens på 
plats.  

Kvalitetsskillnad 
via 
kontorsstorlek 

Nej. Gruppindelningar finns, 
men kompetens kan vara 
högre på större kontor i 
jämförelse med kontor med 2 
pers. 

Ja till viss del t.ex. vid 
sjukdom tappar man 
kompetens, optimalt 5-6 
revisorer för bra grundnivå. 

Ja, mer kompetens & 
kunskapsdelning på 
större kontor, Små byråer 
är för beroenden av dess 
kunder. 

Nej. Oavsett om man 
har en revisor så har 
man kontaktnät & kan 
samarbeta med andra. 

Ja, bör vara relativt 
stor för att komplettera 
varandra. Viktigt att 
mixa kompetens. 2 
revisorer får inte nog 
med intryck av andra. 

Ja, 2 revisorer kan ha svårt 
att hålla sig uppdaterade, 
Stockholmskontor mer 
konkurrens/"armbågar". 
Linköping mer 
sammanhållning. 

Den individuella 
revisorns 
inverkan 

Uppmuntra medarbetare, 
bedöma rimlighet & 
väsentlighet, kommunikation 
& planering.  

Sätter krav på kunder, 
kommunicerar & motiverar 
mina medarbetare. 

Hög grad, ansvar för 
revisionsprocessen, 
granskar viktiga delar, 
kommunikation med 
medarbetare & tydlighet i 
teamet kring dess roll. 

Styr utefter 
regelverket, gör 
bedömning & sätter 
väsentlighetstal. 
Påverkar helt & hållet. 

Styr & handleder 
assistenter, 
kommunikation & har 
det yttersta ansvaret 
som påskrivande 
revisor. 

Väldigt mycket. Styr 
upplägget, planering, 
väsentlighet & risk 
storlek.  
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Tabell 12 - Sammanställning av informanter inom icke Big 4 
Revisor Revisor D Revisor E 

Erfarenhet (år) 11år (6 år) 31 år (26 år) 

En bra revision & 
vad utgör 
revisionskvalité?  

Bra revision då kunden får mervärde genom 
rådgivning & förbättring. Kvalitet då man känner 
kunden & dess verksamhet, kommunikation, hittat 
väsentliga fel, god planering, mervärde för kund & 
fullständig ÅR. Kvaliteten utgörs av individen, 
kompetens & regelbundna utbildningar. Även 
positivt för revisorn om redovisningskonsulten 
följer RECO.  

Bra revision då kunden får mervärde & att 
intressenterna tar del av rätt siffror, fullständig ÅR. 
Kvalitet via kundfokus & följa regelverk, från A till Ö. 
Kvaliteten utgörs av individens kompetens.  

Fördelar  
Icke Big 4: Eget ansvar, utför hela revisionen, 
lättare att påverka chefer & hamnar inte i fack där 
man enbart granskar en post. 

Icke Big 4: Kan ta snabbare beslut, mer 
kundanpassade. Revisorer på små byråer är med i 
organisationer som träffas för benchmarking & tar 
även del av information från lagreglering direkt, istället 
för att bli tilldelad information man kanske inte förstår 
innebörden av.  

Nackdelar  

Big 4: Kan hamna i fack där man enbart granskar en 
post.  
Icke Big 4: Att det inte finns några specialister t.ex. 
jurister, men man har kontakter & kontaktnät som 
hjälper. 

Icke Big 4: Man måste kunna allt själv, mer inter tid 
för att åka på kurser för att lära sig ny regleringar & 
dylikt. Riktigt små byråer kan nog ha det svårt att hålla 
sig uppdaterade kring nya regleringar.  

Kvalitetsskillnad 
via kontorsstorlek Nej de tror jag inte, beror på kompetensen. 

Nej egentligen inte, men ett kontor på 1-2 man kan ha 
svårt att hålla samma kvalitet. Svårt att hålla sig 
uppdaterad om allt, men de finns rättsfall för både små 
& stora byråer varför den individuella revisorn har 
betydelse. 

Den individuella 
revisorns 
inverkan 

Stor påverkan då jag bestämmer när revisionen är 
klar & när alla poster är granskade. 

Revisorns erfarenhet & kompetens, utför 
väsentlighetsbedömning & riskbedömning, lagom antal 
klienter, att känna sina revisionsassistenter & dess 
kunskap & föra god kommunikation då revisorer 
arbetar på olika vis. 

 

4.3.1 Revision och kvalitet 
Många av studiens informanter belyser årsredovisningens fullständighet, detta oberoende på var de 

arbetar eller vilken tidigare erfarenhet de har. Vidare kan vi tyda faktorer som; att förstå klientens 

verksamhet, revisionsplanering, riskhantering, väsentlighetsbedömning och kommunikation. 

Faktorerna framförs vara betydande kring en bra revision och dess kvalitet. Revisorerna nämner 

övergripande att kvalitet inte bör skilja sig åt mellan små och stora byråer då alla följer samma 

lagar och regleringar. Det framgår dock att Big 4 följer både lagar och ytterligare interna regleringar 

som anses vara mycket mer omfattande. Revisor K ger exempel på då denne arbetade på Big 4 och 

absolut inte fick ta emot engagemangsbesked (klientens innehav hos banken) från klienten, detta 

skulle istället komma direkt från banken. Det handlar om en riskbedömning. Kravet finns inte på 

den icke Big 4 byrå informanten arbetar på nu, men revisorn nämner däremot att klientens 

information aldrig skiljt sig åt från bankens. Revisor A framför att de extra interna regleringarna 
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kan bli till en nackdel för Big 4 då dessa kräver att de ska utföra mer i revisionsprocessen än vad 

regelverket kräver.  

 

“Vad tjänar vi på det? Vi kanske inte tjänar på det utan medarbetarna kanske rent av genar 

för att man inte hinner det där extra”(Revisorn A). 

 

Av intervjustudien framgår det även att Big 4 utför kvalitetskontroller mer ofta än vad icke Big 4 

gör. Big 4 utför kvalitetskontroller vart tredje år och många av byråerna inom icke Big 4 utför deras 

kontroller vart femte/sjätte år. Vidare kan vi utifrån intervjuerna tyda att framförallt revisorer som 

arbetar eller har arbetat på icke Big 4 framför att klientens mervärde är en viktig del i slutprodukten. 

Huruvida den intervjuade revisorn har erfarenhet inom Big 4 eller icke Big 4 framgår den 

individuella revisorns betydande roll. Resultatet visar att den individuella revisorn ansvarar för att 

uppmuntra dess medarbetare, kommunicera med såväl medarbetare som klienter, uppnå komfort, 

ansvara för sitt engagemang, sin kompetens och upprätthållandet av sin kunskap. Revisor A nämner 

även innebörden av att vara lyhörd om vad som sägs om klienten, detta för att kunna ta hänsyn till 

ytterligare eventuella risker i revisionen. Faktorerna som nämns i början, kunskap om klients 

verksamhet, planering, bedömning kring risk och väsentlighet och kommunikation, hänförs även 

enligt studiens informanter till den individuella revisorns ansvar. Flera av de intervjuade framför 

att en revisor på en icke Big 4 byrå ansvarar för att skaffa sig det nätverk utanför byrån som behövs 

för att kunna lösa specifika frågor. Vidare kan vi tyda att några specifika samband mellan antal år 

av erfarenhet, ålder och kön inte visat sig efter intervjustudien. Detta visade sig genom att 

informanterna besvarade intervjufrågorna likvärdigt.  

 

De interna regleringar inom Big 4 torde kunna skapa högre revisionskvalitet i och med att dess 

revisionsprocess innefattar mer än vad den allmänna regleringen gör. Revisor A framförde som 

tidigare nämnt att detta däremot kan skapa tidsbrist och göra att medarbetarna “genar” för att hinna 

klart med hela revisionsprocessen. Detta torde kunna innebära att revisorn inte hinner kontrollera 

allt material i samma utsträckning som denne skulle gjort utan de extra interna regleringarna. Big 

4 och dess kvalitetskontroller bör däremot betyda att eventuella kvalitetsbrister uppmärksammas. 

Följaktligen belyser vi den individuella revisorns betydande roll, då det ligger i dennes ansvar att 

uppnå god komfort och på så vis utge en revision av hög kvalitet. 
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4.3.2 Fördelar 
Resultatet visar att revisorns kompetens är en betydande faktor och ses som en stor fördel för Big 

4. Informanterna framför att fler medarbetare skapar intern kompetens vilket anses vara en fördel 

för de stora byråerna. Det framgår att Big 4 även tar del av kompetens inom hela byrån och inte 

bara inom kontoret, som exempel på detta framförs att revisorerna samarbetar mellan de olika 

kontoren vid stora koncernuppdrag. Informanterna på icke Big 4 nämner att bristen på intern 

kompetens täcks upp av ett brett kontaktnät utanför byrån, inte minst inom FAR. Revisor G nämner 

att icke Big 4 kan dra nytta av specialkompetensen från alla Big 4 byråer i och med att alla vill 

sälja dess tjänster. 

 

Något som många av de intervjuade revisorerna nämner som fördel är de interna kontrollerna som 

håller kvaliteten god för Big 4. Flera informanter nämner att Big 4 har anställda som arbetar med 

att ta fram viktig ny information, interna kontrollsystemen, analyserar ny lagstiftning och tar fram 

diverse mallar. Vi tyder däremot, som ovan nämnt, att majoriteten av informanterna nämner att det 

inte ska vara någon kvalitetsskillnad då alla följer samma regelverk. En fördel som många revisorer 

nämner är att icke Big 4 får en närmare och bättre klientkontakt i och med att de flesta av dessa är 

ägarledda bolag. Ytterligare fördelar som ett flertal informanter nämner kring icke Big 4 är att 

dessa får en tydlig helhetsbild av revisionen då de oftast gör hela revisionen själva eller flera delar 

av den. Big 4 framför däremot att samarbetet mellan deras internationella kontor skapar en komfort 

att det som är utfört är korrekt, framför allt inom koncerner. En anställd på en liten byrå anses även 

ha lättare att påverka byråns företagsledning än anställda inom Big 4. Delvis genom att de anställda 

har mer direktkontakt med byråns ledning och därigenom kan ge förslag och bidrag till förbättring.  

 

Några fördelar med att arbeta inom Big 4 framförs av informanterna bland annat vara att de är 

branschspecialiserade, att det är lätt för revisorn att få snabb återkoppling från kollegor och även 

att den omfattande dokumentationen leder till komfort för revisorn. En fråga som informanterna är 

oense om är var revisor får som mest utbildning. Informanterna är oense om inom vilken byrå, Big 

4 eller icke Big 4 som revisorn får mest utbildning. Revisor G, med erfarenhet av Big 4 och icke 

Big 4 och som tidigare haft en egen byrå framför att denne la stor vikt vid personalen och dess 

utbildning. Denne ville att de anställda skulle åka på flera utbildningar per år, minst 2 veckor. 

Samma filosofi återfinns även inom icke Big 4 enligt informanten. Intervjustudien visade vidare 

att Big 4 ger intensiv och bra utbildning de första fem åren av karriären. Det kan anses vara en 
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fördel att starta sin karriär inom Big 4 på grund av den intensiva utbildningen tillsammans med den 

erfarenhet revisorn får inom stora bolag.  

 

“Fördel att börja arbeta på en Big 4 byrå för att få den grundläggande utbildningen, men 

även för att få erfarenhet inom stora bolag. En erfarenhet som är nödvändig även inom 

små byråer. Man blir lite bredare om man startar sin karriär på Big 4” (Revisor K). 

 

Den mängd kompetens som finns på plats bör vara en fördel för Big 4. Effektiviteten torde öka då 

revisorn kan fråga en kollega vid eventuella frågetecken. Att Big 4 kan ta del av kompetens inom 

hela byrån torde även det ha en positiv effekt på revisionsprocessen. Värdefull tid kan då spenderas 

på revisionen vilket följaktligen torde skapa en hög revisionskvalitet. De mindre byråerna framför 

att de däremot har ett externt kontaktnät som kompenserar den interna kompetens som de större 

byråerna besitter. Huruvida detta är en avgörande faktor när de kommer till revisionskvalitet kan 

vi inte avgöra, men återigen torde ansvaret ligga hos den individuella revisorn och hur denna 

använder befintlig kompetens. Den individuella revisorn bör ta ansvar för att denne tillgodogör sig 

nödvändig kompetens för att utföra en revision av hög kvalitet.  
 

4.3.3 Nackdelar 
Nackdelar som många informanter, oavsett erfarenhet, nämner kring icke Big 4 är att det kan vara 

svårt att hålla sig uppdaterad vad gäller nya lagar och dylikt och även att de inte har 

specialistkompetens på plats i byrån. Som tidigare nämnt anger däremot de små byråerna att de 

exempelvis har FAR:s kontaktnät och även att de kan använda sig av de stora byråernas specialister. 

I och med att alla byråer vill sälja dess tjänster så kan icke Big 4 köpa tjänster från specialister 

inom Big 4, oavsett konkurrens situation. Framförda nackdelar kring Big 4 är deras många interna 

system och omfattande administration som ibland upplevs vara en tidstjuv. Det framgår i 

intervjustudien att arbetstagare inom Big 4 troligen kommer att bli placerade inom ett visst fack, 

där denne riskerar att utföra samma procedur under en längre tidsperiod. Informanterna belyser 

däremot att det är upp till individen själv att ta sitt ansvar och försöka ta sig ut ur facket och dit 

denne vill. 

 

Oberoendet är en återkommande fråga kring icke Big 4. Informanter inom Big 4 som tagit över 

klienter från icke Big 4 har upplevt att oberoendet äventyrats under tidigare revision. Det framgår 

även att god dokumentation är viktigt i och med att en tredje part ska kunna förstå vad som är är 
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utfört och inte i revisionen. Emellertid belyser informanterna svårigheterna kring att uttrycka en 

känsla eller upplevd komfort på ett bra och pedagogiskt sätt. Revisor A framför svårigheten kring 

en fullständig dokumentation, “Hur formulerar man en magkänsla?”. 

 

Huruvida det är svårt för icke Big 4 att hålla sig uppdaterade om lagändringar och dylikt eller om 

det inom Big 4 är för mycket intern administration, så torde detta ha en anknytning till den 

individuella revisorns ansvar. Revisorn ansvarar för att denne är uppdaterad kring de lagändringar 

som sker och även att administration inte går ut över revisionens uppnådda kvalitet. Vidare har 

revisorn ett ansvar för att dennes oberoende inte äventyras under revisionsprocessen, oavsett om 

denne har en nära klientrelation eller inte. Följaktligen bör den individuella revisorn ansvara för att 

dennes komfort kring revisionen är god, innan revisorn skriver under revisionsberättelsen, för att 

revisionskvaliteten inte ska bli påverkad.  
 

4.3.4 Kontorsstorlek 
Intervjustudiens informanter belyser än en gång den individuella revisorn och dennes kompetens 

och inte kontorets storlek. Vad som inte gick att frångå var att det på ett större kontor bör finnas 

mer kompetens på plats i och med dess fler medarbetare och att det därmed skapas högre kvalitet. 

Revisor G, med erfarenhet från en mindre byrå framförde att ett för lågt antal medarbetare kan 

minska kvaliteten på grund av tidsbrist. Den intervjuade personen framför även att sjukdom på 

mindre byråer kan riskera kvaliteten i och med att nödvändig och avgörande kompetens då kan 

försvinna. 

 

“Man bör nog vara 5-6 stycken medarbetare för att uppnå en bra grundnivå. Man kan då 

hålla en bra kvalitet och blir inte påverkad av exempelvis sjukdomar” (Revisor G). 

 

Vidare framför några av de intervjuade personerna att en till två medarbetare kan ha väldiga 

svårigheter kring att hålla sig uppdaterade om alla förändringar som sker inom lagstiftning och 

regleringar. Ett så lågt antal medarbetar bör ha en inverkan över revisionens uppnådda kvalitet. 

Resonemanget framförs oberoende av revisorernas erfarenhet eller aktuella arbetsplats. Revisor J 

framför att endast två stycken medarbetar inte får tillräckligt med intryck från exempelvis 

nyexaminerade revisorer och framför vidare vikten kring en jämn fördelning av kompetens på 

byrån, även revisor A belyser innebörden av detta. 
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Den individuella revisorn visar sig även inom kontorsstorlek ha en betydande inverkan över 

revisionskvalitet, framförallt när det kommer till den mindre kontorsstorleken. Det torde vara svårt 

för ett litet kontor, med få medarbetare att hålla sig uppdaterade kring alla de lagändringar som 

sker, vilket även bekräftas av flera informanter. Även eventuella sjukdomar torde speciellt kunna 

ha en inverkan på ett kontor med en till två medarbetare. Ett kontor med ett flertal medarbetare bör 

således kunna hantera nämnda situationer på ett bättre sätt än ett kontor med få medarbetare. 

Följaktligen bör kontorets storlek ha en viss betydelse för revisionens uppnådda kvalitet.  
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5. Slutsats och diskussion  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsats och diskussion kring de båda delstudierna. Vi 

kommer här att diskutera olika samband och huruvida vi kan tyda ett mönster kring 

litteraturgenomgångens faktorer och resultaten från intervjustudien. Presentationen sker utifrån 

den första delstudiens litteraturgenomgång och dess fem faktorer: upptäcka brister, rapportering 

av brister, klientportfölj, rykte och kontorsstorlek. I uppsatsens delstudie 2 framför vi en 

problematisering om ett samband mellan revisionsbyrån, den individuella revisorn, dennes 

komfort och dessa faktorer. Intervjustudien visar att vissa av de fem faktorerna bekräftas mer än 

andra. Framförallt kan vi efter vår studie belysa den individuella revisorns roll som inom de flesta 

faktorerna har en betydande inverkan.  
 

5.1 Upptäcka brister  
Utbildning har efter intervjustudien visat sig vara en viktig faktor för att uppnå god 

revisionskvalitet. Forskarna DeAngelo (1981) och Francis (2004) framför att Big 4 lägger mer 

resurser på utbildning, än icke Big 4, vilket resulterar i högre kompetens och expertis. Många av 

studiens informanter kan bekräfta detta resonemang då de framförde att revisorer inom Big 4 får 

mer utbildning, än icke Big 4, framförallt de fem första åren av dess karriär. Genom fler 

medarbetare och mer kompetens bör revisorerna enligt DeAngelo (1981), DeFond (1992) och 

Francis (2004) i större utsträckning finna brister i redovisningen, än vid motsatta förhållanden. Vi 

kan utifrån vår studie se att utbildning är en viktig faktor, men vi kan inte utläsa ett mönster där 

utbildningen är bättre hos Big 4 och att de därigenom innehar en högre revisionskvalitet. 

Uppsatsens resultat tyder på hur icke Big 4 belyser utbildning och att de försöker hålla sig 

uppdaterade och utbilda sig lika kontinuerligt som de större byråerna. Aktuellt blir att belysa 

individerna i ledningen på en icke Big 4 byrå och hur dessa prioriterar och värdesätter dess anställda 

genom vidareutbildning. Det framgår, i intervjustudien, att den nyexaminerade individen har ett 

ansvar för sin framtida karriär och bör se hur byråerna resonerar kring deras vidareutbildning. Den 

nyexaminerade kan även anta att denne på Big 4 säkerligen får en god vidareutbildning, som det 

ser ut i dagsläget. Francis (2011) och Gul et al. (2013) belyser revisorns personliga engagemang, 

vilket även vi vill lägga stor vikt vid. Det är den individuella revisorn som avgör hur pass mycket 

engagemang denne lägger vid att upptäcka brister i en revision innan den upplevda komforten 

anses vara tillräcklig. Utan ett starkt personligt engagemang kan vi föreställa oss att revisor kan 

missa viktiga brister och inte på samma vis utföra en tillräckligt god granskning. Med detta menar 
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vi att en mindre engagerad revisor torde kunna uppleva sin komfort som tillräckligt uppfylld 

tidigare i revisionsprocessen än en engagerad revisor kan komma att göra.  

 

Vidare belyser intervjustudiens informanter att fler medarbetare skapar mer kompetens på plats, 

vilket kan ha en avgörande betydelse kring huruvida kvaliteten håller likvärdig nivå inom de olika 

byråstorlekarna. En revisor med erfarenhet inom både Big 4 och icke Big 4 framför att Big 4 byråer 

innehar många “hungriga medarbetare” som gör att mer arbete kan utföras. Det poängteras att den 

påskrivande revisor upplever likvärdig komfort med assistenter som utan, det vill säga om revisorn 

utför hela revisionen själv. Detta genom god kommunikation och de omfattande 

dokumentationskrav som framförallt finns inom Big 4. Följaktligen torde god kompetens, god 

kommunikation och bra dokumentation inge en god komfort hos både den påskrivande revisorn 

och de assisterande revisorerna.  

 

Många av informanterna, oavsett erfarenhet, poängterar även att en byrå med en till två anställda 

kan inneha svårigheter att upptäcka brister i samma utsträckning som större byråer. Mängd 

kompetens, tidsbrist och sjukdom anges som exempel på vad som kan ha en betydande inverkan 

på revisionens kvalitet. Det framgår även att Big 4 inte bara utgår från den aktuella lagstiftningen 

utan även från deras internt uppsatta regleringar, vilket anses öka sannolikheten att upptäcka 

eventuella brister och oegentligheter. Vi vill belysa den individuella revisorn på Big 4 och huruvida 

dennes komfort kan bli påverkad av dessa interna krav. Det torde kunna upplevas som en trygghet 

att följa en mer utförlig reglering för att känna komfort vid att revisionen är utförd på det vis den 

bör. Däremot framgår av vår intervjustudie att de extra interna regleringarna kan skapa tidsbrist för 

revisorer inom Big 4 vilket gör att kvaliteten torde kunna påverkas då de både ska hinna med den 

allmänna lagstiftningen och de interna regleringarna.  

 

Gul et al. (2013) framför vidare att Big 4, med fler interna kvalitetskontroller, kommer att uppnå 

en högre revisionskvalitet. Utifrån intervjustudien fick vi fram att Big 4 utför kvalitetskontroller 

vart tredje år och många av icke Big 4 vart femte/sjätte. En av studiens informanter framförde 

däremot att den icke Big 4 byrå som denne arbetar på, som är en något större byrå, utfördes 

kvalitetskontroller inom samma intervall som Big 4. Således kan vi endast bekräfta att Big 4 utför 

kvalitetskontroller oftare än många av icke Big 4 byråerna. Fler kvalitetskontroller torde dock 

innebära att man upptäcker om en revisor utfört bristfälliga revisioner i högre utsträckning än vid 

färre kvalitetskontroller. På så vis bör ett starkt incitament skapas för den individuella revisorn att 

utföra dess revisioner så felfritt som möjligt och med en hög upplevd komfort. Huruvida detta 
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incitament är starkare för revisorer som blir kvalitetsgranskade vart tredje år eller mer sällan kan 

vi inte dra några vidare slutsatser kring.  
 

5.2 Rapportering av brister  
Litteraturgenomgången visade att rapportering av brister skiljer sig mellan stora och små byråer. 

DeAngelo (1981) och DeFond (1992) belyser revisionsbyråns alternativkostnad till att rapportera 

brister i dess klients redovisning i form av arvode. Några av intervjustudiens informanter framför 

att icke Big 4 kan komma att vara ekonomiskt beroende av dess klienter. Resonemanget har en viss 

logik i och med att de små byråerna på ett annat sätt än Big 4 måste marknadsföra sig och behålla 

sina klienter. De internationella Big 4 har sitt rykte, bred kompetens, interna kontroller och får 

anses ha en helt annan slagkraft än icke Big 4. Detta torde vara varför de kan komma att bli mindre 

ekonomiskt beroende av dess klienter, än icke Big 4. Andra informanter framförde att mindre 

byråer inte borde bli ekonomiskt beroende av sina klienter då dessa inte har kapacitet att anta stora 

klienter utan istället har många, men små klienter. Detta bidrar till att små byråer inte blir 

ekonomiskt beroende och därav borde detta inte skapa kvalitetsskillnad mellan byråstorlekarna. 

Således drar vi slutsatsen att de individuella revisorerna bör uppleva komfort vid deras revision 

och inte på något vis bli påverkade av revisionsbyråns eventuella ekonomiska situation.  

 

DeAngelo (1981), DeFond (1992) och Knapp (1991) belyser vidare revisorns oberoende som anses 

vara lättare att upprätthålla inom Big 4 än inom icke Big 4. Resonemangen bekräftas till viss del 

utifrån vår intervjustudie. En av de intervjuade revisorerna från Big 4 framförde att denne tagit 

över uppdrag från icke Big 4 och att det där var tydligt att oberoendet äventyrats genom en allt för 

nära klientrelation. Revisorer som arbetar på Big 4, både med och utan erfarenhet inom icke Big 4 

nämner att Big 4 har en mycket tydlig oberoenderoll som de tar på största allvar. Parallellt till 

resonemanget framför revisorer som arbetar inom icke Big 4, både med och utan erfarenhet inom 

Big 4 att dess klientrelation är viktig. Att ett mervärde till klienten är god revision med hög kvalitet. 

Om en nära klientrelation äventyrar oberoendet eller inte är svårt att fastställa, men vad vi vill 

belysa är den individuella revisorns ansvar att upprätthålla oberoendet gentemot deras klienter. Inte 

bara för att upprätthålla god revisionskvalitet utan även för att följa den gällande lagstiftning och 

reglering som finns. Vad som mer kan belysas är att komfort för den individuella revisorn kan skilja 

sig åt mellan olika byråer. Små byråer verkar känna komfort vid att ha en väldigt nära relation till 

deras klienter. Big 4 framför däremot att de inte upplever komfort på detta vis utan anser att en allt 

för nära relation till sin klient kan äventyra revisorns oberoende. Inom Big 4 skapas istället komfort 
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genom att den individuella revisorn följer de interna reglerna och kontrollerna som byrån innehar. 

Revisorn måste följa dess magkänsla och komfort kring revisionen för att rapportera på ett sådant 

sätt att oberoendet upprätthålls, oavsett huruvida dess klientrelation eller dess byrås ekonomiska 

situation ser ut. Vi vill även belysa att Big 4 och icke Big 4 kan ha klienter av olika sorter och 

storlekar som kan behöva olika slags tjänster och relationer.  
 

5.3 Klientportfölj 
Informanterna framför att klienterna skiljer sig åt beroende på byråns storlek, kapacitet och 

inriktning. Studien visar ett samband kring att de större byråerna på grund av dess kapacitet kan ta 

sig an större klienter än vad de små byråerna kan. Sambandet är i linje med vad Bedard et al (2008) 

framfört i dess forskning kring huruvida det är lättare för Big 4 att välja dess klienter och undvika 

de små klienterna vars risk kan anses vara hög. Detta kan för den individuella revisorn innebära en 

högre komfort. Har byrån klienter med lägre risk kan det vara lättare för revisorn att efter sin 

revision känna en högre komfort än med riskfyllda klienter. Francis (2004; 2011) framför även att 

stora klienter med bra upprättad redovisning tenderar att välja Big 4 som deras revisor, vilket skapar 

en fördel i klientselektion. Han belyser i sin forskning Big 4 och deras dominerande marknadskraft. 

Vi drog utifrån detta, i uppsatsens första del, slutsatsen att Big 4 kan inneha bättre förutsättningar 

för en revision av hög kvalitet då deras klienter kan ha en bättre upprättad redovisning. Detta kan 

för den individuella revisorn skapa hög komfort då denne redan innan revisionen vet att 

redovisningen är av bra kvalitet. Vi kan efter intervjustudien fortfarande stå bakom denna slutsats, 

men med ytterligare tillägg. Ibland har Big 4 mer kapacitet än icke Big 4, att revidera större klienter 

och kan således vara anledningen till varför de stora klienterna återfinns i Big 4:s klientportfölj. Vi 

kan följaktligen inte dra några slutsatser kring huruvida stora klienter väljer Big 4 på grund av deras 

dominerande marknadskraft eller inte.  

 

Studiens resultat tyder på att icke Big 4 byråer har en mer nära relation till dess klienter än vad de 

större byråerna upplevs ha. Några informanter belyser, på grund av detta, att icke Big 4:s oberoende 

kan komma att ifrågasättas. En av studiens revisorer nämner, som även framförts ovan, att denne 

tagit över klienter från små byråer där denne upplevt att oberoendet äventyrats. I linje med detta 

framförde Francis (2004) att det synbara oberoendet kan komma att ifrågasättas om revisionsbyrån, 

för sina klienter, utför icke-revisionstjänster. De revisorer som arbetar inom icke Big 4 anser 

däremot att en nära relation kan skapa ett mervärde för dess klienter och att detta anses vara 

betydande för en bra revision med god kvalitet. Nämnvärt är att enbart en revisor inom Big 4 
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framförde mervärde som en viktig del inom god revisionskvalitet. Revisorn talar om hur en nära 

klientrelation kan skapa intern komfort för den individuella revisorn och extern komfort för klienten 

genom en god kontinuerlig kontakt. Revisorn kan på så vis eliminera vissa frågetecken genom en 

tät kommunikation, revisor och klient emellan. Därigenom kan revisorn känna en hög komfort och 

skapa en hög revisionskvalitet.  

 

Huruvida en nära relation mellan revisor och klient har en inverkan på revisionens kvalitet kan vi 

inte fastställa utifrån intervjustudien. Vi kan däremot belysa det som nämndes under faktorn 

rapportering av brister vilket är att ansvaret ligger hos den individuella revisorn att upprätthålla 

deras oberoende gentemot dess klienter. Dels för att upprätthålla god revisionskvalitet, men även 

för att följa den gällande lagstiftning och reglering som finns. Vi finner också, som under faktorn 

rapportering av brister, att komforten hos den individuella revisorn kan skilja sig åt mellan olika 

byråer. Vi talade om att mindre byråer känner komfort genom en nära klientrelation vilket däremot 

inte de större byråerna gör då de anser att oberoendet kan äventyras. Som tidigare nämnt kan vi 

inte fastställa huruvida det ena eller det andra riskerar revisionens kvalitet utan enbart konstatera 

att det tycks finnas olika synsätt på komfort inom byråerna.  

 

Litteraturgenomgången berör forskning som framför att Big 4 utför revisioner av bättre kvalitet än 

icke Big 4 i och med att dessa är oberoende och inte ekonomiskt beroende av dess klientportfölj 

(Bedard et al., 2008; Bakar et al., 2005; Francis, 2004). I intervjustudien belyses det ekonomiska 

beroendet, där icke Big 4 kan bli mer beroende av deras klienter i och med deras ekonomiska 

situation. Resonemanget nämndes tidigare i faktorn rapportering av brister och är lika aktuellt 

inom revisionsbyråns klientportfölj, men på ett annat vis. I och med att icke Big 4 ibland kan anses 

vara mer ekonomiskt beroende av dess klienter, torde det upplevas svårare för de mindre byråerna 

att tack nej till högrisk klienter, men även att stå emot klientens vilja och åsikt. Således torde den 

individuella revisorn, oavsett revisionsbyråns ekonomiska situation, ansvara för att uppnå god 

komfort vid dennes revision och inte låta sig påverkas av kringliggande faktorer.  

 

5.4 Rykte  
Reynolds och Francis (2000) framför i sin forskning att revisionsbyråns rykte dominerar revisorns 

beteende. Vad vi kan tyda utefter vår intervjustudie är att en av de intervjuade revisorerna belyser 

byråns rykte. Denne revisor talar om ryktet i samband med att upprätthålla detta genom god 

revisionskvalitet. Vi kan således inte dra några vidare slutsatser kring revisionsbyråns rykte, men 
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vi vill emellertid belysa vissa delar vi ändå tror kan ha en betydelse. I uppsatsens första delstudie 

förde vi diskussion kring att ett gott rykte torde vara ganska viktigt för den individuella revisorn 

att upprätthålla. Delvis för att en revisors karriär kan bli förstörd av ett dåligt rykte, men även för 

att en revisionsbyrås goda rykte kan skapa en marknadskraft. DeAngelo (1981) talar om ryktet som 

ett substitut för revisionskvalitet. En revisionsbyrå med ett gott rykte torde kunna ge klienten en 

mer god komfort till byråns revisionskvalitet, än en byrå vars rykte anses vara dåligt eller sämre. 

Följaktligen torde ovan nämnda resonemang inneha stor sannolikhet även om dessa inte framgick 

i vår intervjustudie. 
 

5.5 Kontorsstorlek  
I uppsatsen litteraturgenomgång framförs att många forskare kommit fram till att revisionskvalitet 

kan bero på revisionsbyråns kontorsstorlek. Att fler medarbetare innebär mer kompetens att tillgå 

på plats (Francis och Yu, 2009; Choi et al., 2010; Francis et al., 2013). Sundgren och Svanström 

(2013) instämmer med att revisionskvalitet kan bero på revisionsbyråns kontorsstorlek, men att 

Big 4 mellan de interna kontoren kan ta del av varandras kompetens och på så vis trots sitt mindre 

kontor ändå utge hög revisionskvalitet. Revisionsbyråns kontorsstorlek verkar inte i alla lägen vara 

en avgöranden faktor när det kommer till revisionskvaliteten utan det landar återigen hos den 

individuella revisorn och dennes kompetens.  

 

I linje med Sundgren och Svanström (2013) framförda resultat belyser intervjustudien att Big 4 och 

icke Big 4 kontoren kan ta del av kompetens på annan ort och alltså inte är begränsade till de kontor 

de arbetar på. Följaktligen torde detta innebära att en revisor kan ta del av befintlig kompetens från 

byråns alla kontor och alltså inte är begränsad till det lokala kontoret. Som exempel framför Big 4 

att de vid koncernuppdrag kan samarbeta mellan deras internationella kontor. I och med att alla 

anställda i byrån följer samma interna regleringar framförde en av de intervjuade informanterna att 

denne på grund av detta kan känna god komfort vid att revisionen är utförd på rätt vis. Följaktligen 

torde internationella uppdrag kunna underlätta för revisorer inom Big 4 och deras upplevda 

komfort. Intervjustudien visar även att icke Big 4 kan använda befintlig kompetens hos deras 

konkurrenter, vilket även medför att de kan ta del av kompetens dels utanför kontoret, men även 

utanför byrån. Detta anser icke Big 4 vara en fördel för dem genom att de kan kontakta specialister 

även hos Big 4 utan problem, samtidigt som Big 4 inte har den valmöjligheten utan måste använda 

den kompetens som finns inom byrån. 
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En bra klientportfölj framförs av Reynolds och Francis (2000) vara av stort vikt för att undgå 

klienter vars risk anses vara hög. En hög risk kan utgöras av klientens många intressenter som kan 

ta skada av ett revisionsmisslyckande och således felaktig information. I intervjustudien framgick 

i linje med detta att majoriteten av informanterna ansåg att god kvalitet hör samman med en 

årsredovisning som visar en korrekt bild av företaget. Utan en korrekt bild kan följaktligen 

intressenterna fatta beslut på felaktig information och revisionsbyrån kan dels skada sitt rykte, men 

även drabbas av höga rättegångskostnader. Forskarna framför även att revisorn agerar utefter ryktet 

vilket torde falla sig naturligt då detta är avgörande för revisorns karriär. Den individuella revisorn 

bör däremot inte låta sig påverkas av förhållanden runt omkring revisionen, utan bör se till att denne 

uppnår en god komfort i alla sina uppdrag.  

 

Litteraturgenomgången visar att revisionskvaliteten kan hänföras till kontorets storlek istället för 

byråstorleken. Francis et al. (2013) och Sundgren och Svanström (2013) framför att ett stort kontor 

med många medarbetar kan medföra högre kvalitet än ett litet kontor med få medarbetare. Att ett 

stort kontor med många medarbetare innefattar en högre kompetensnivå att tillgå på plats (Francis 

och Yu, 2009; Choi et al., 2010; Francis et al., 2013). Som tidigare nämnts tyder intervjustudiens 

resultat på att många av studiens informanter anser att en viss kvalitetsminskning bör uppstå på de 

allra minsta kontoren. Det kan vara svårt att hinna med alla byråns klienter på ett bra och effektivt 

sätt när byrån endast har en eller två anställda revisorer. Många informanter framför att tidsbrist 

och sjukdom kan äventyra revisionens uppnådda kvalitet. Tidsbrist kan leda till att revisorn slarvar 

och sjukdom kan leda till att nödvändig kompetens försvinner från byrån. Om en medarbetare med 

avgörande kompetens skulle insjukna torde detta kunna ha en inverkan på delvis den övertagande 

revisorns interna komfort, men även på klientens externa komfort. Revisorns interna komfort kan 

påverkas i och med att denna eventuellt inte varit med under hela revisionsprocessen och inte på 

samma vis, som den insjuknade revisorn, känner den reviderade verksamheten. Denna osäkerhet 

kan följaktligen riskera klientens externa komfort kring att revisionen uppnår god kvalitet.  

 

Intervjustudien resulterar, oavsett fördelar och nackdelar inom stora och små kontor, ofta i den 

individuella revisorn. Det är denne som måste se till att de involverade vet vad de ska göra, hur 

och varför. Den individuella revisorn ansvarar även för att denne tar del av nödvändig kompetens 

i svåra delmoment av revisionen, för att kunna uppnå en god kvalitet. Utifrån vår intervjustudie 

kan vi dra slutsatsen att kommunikation är ett betydande ledord för revisorn och dennes komfort. 

Vidare vill vi som i delstudie 1 belysa att skillnader mellan Big 4 och icke Big 4 inte bara bör 
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hänföras till byråns storlek, utan även kan hänföras till kontorsstorlek och hur kontoren arbetar 

inom revisionsbyrån.  
 

5.6 Kunskapsbidrag 
Studiens syfte och utgångspunkt bygger på att det finns ett samband mellan en revisionsbyrås 

storlek och uppnådd revisionskvalitet. Utefter uppsatsens slutsats och diskussion är det viktigt för 

oss att poängtera att väldigt få av de intervjuade informanterna ansåg att det fanns skillnad i 

revisionskvalitet mellan små och stora revisionsbyråer. Informanterna var dock tydliga med att en 

revisionsbyrå med en till två revisorer bör inneha svårigheter kring att hålla sig uppdaterade kring 

all ny lagstiftning och reglering som kontinuerligt tillkommer. Resultatet stödjer inte 

litteraturgenomgångens resonemang om att kvaliteten är högre på revisioner utförda av Big 4 än 

icke Big 4. Den nyligen uppmärksammade faktorn kontorsstorlek framförs ha en inverkan på 

revisionens uppnådda kvalitet. Vidare vill vi belysa det faktum att Big 4 använder sig av kompetens 

inom hela den internationella byrån. Icke Big 4 som inte har lika mycket specialkompetens inom 

byrån att tillgå, kan köpa in kompetens från konkurrenter som Big 4. Den kompetens som finns 

inom kontorets väggar är således inte alltid den enda kompetens revisorn har att tillgå.  

 

Trots att informanterna framförde att kvalitet inte torde skilja sig mellan Big 4 och icke Big 4 

framfördes en hel del för- och nackdelar med respektive byrå. En slutsats blir följaktligen att 

presenterade för- och nackdelar för byråerna antagligen inte påverkar revisionens kvalitet i så stor 

utsträckning. Vi vill däremot belysa det faktum att Big 4 även arbetar utefter interna regleringar 

som är mer detaljerade än de allmänna lagar och reglerar som finns. Huruvida detta ökar kvaliteten 

eller inte kan vi inte dra vidare slutsatser om. Utifrån intervjustudien kan vi istället belysa den 

individuella revisorns roll och inverkan över revisionens slutgiltiga kvalitet. De intervjuade 

revisorerna framför att den individuella revisorns engagemang och kompetens kan vara en 

betydande faktor inom revisionskvalitet. Vi finner det av stor vikt att belysa den individuella 

revisorns ansvar i revisionsprocessen, att se till att en god nivå av komfort faktiskt uppfylls och att 

revisorn inte lämnar revisionen med några väsentliga oklarheter. Big 4 med deras mer omfattande 

reglering kanske minskar den individuella revisorns inverkan för att på så vis säkerställa att alla 

revisioner till viss del utförs på samma vis. Det torde kunna vara en fördel för Big 4 med omfattande 

regleringar, men huruvida detta innebär en skillnad i revisionskvalitet mellan Big 4 och icke Big 4 

kan vi inte fastställa. 
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Utefter vår intervjustudie har vi inte kunnat tyda några specifika samband mellan antal år av 

erfarenhet, ålder och kön. Varför vi än en gång vill belysa innebörden av den individuella revisorn 

inverkan på revisionen. Vad vi däremot kan tyda, som framförts i de senaste avsnitten, är att ett 

visst samband kan utläsas beroende på revisorns byråerfarenhet inom Big 4 och/eller icke Big 4. 

Exempel på ett sådant samband är revisorernas komfort vid en nära relation till deras klienter. Big 

4 anser att icke Big 4 kan komma att äventyra deras oberoende genom en allt för nära klientrelation, 

samtidigt som icke Big 4 framför deras nära klientrelationer som en stor fördel inom revision. 

Resultatet har givit indikationer på att revisorerna upplever komfort på olika vis och kanske torde 

de individuella revisorerna inom samma byrå uppleva komfort vid ungefär samma tidpunkt. Vårt 

kunskapsbidrag blir således att den individuella revisorn tillsammans med revisionsbyrån i helhet 

torde kunna ha en inverkan på revisionen och dennes uppnådda kvalitet.  

 

5.7 Självkritik och begränsningar 
Det som kunde ökat vår studies omfattning, skapat ett bredare och rikare resultat är antalet och 

längden av intervjuerna. På grund av tidsbrist både för oss och revisorerna denna period på året var 

detta inte genomförbart. Om intervjuerna istället hade utförts på hösten, då revisorerna inte har lika 

mycket att så i, så hade exempelvis intervjuerna kunnat vara en längre tid och på så vis kanske givit 

mer ingående svar. En nationell undersökning hade även kunnat utföras då studiens resultat hade 

blivit mer representativ för hela revisionsbranschen i Sverige. Resultatet av intervjustudien hade 

då kunnat visa eventuella skillnader mellan olika städer, exempelvis kanske skillnader mellan Big 

4 och icke Big 4 är mer tydliga i storstäder än i mindre städer.  

  

Vi skulle i vår studie kunnat använda en annan metod för att samla in data, exempelvis genom 

enkätmetoden. Denna metod skulle däremot kunna äventyra chansen att få svar och att svaren är 

objektiva. På grund av tidsbristen som de flesta revisorer besitter denna tidsperiod på året hade 

bortfallet av obesvarade enkäter kunnat vara avsevärt och vår analys och generalisering hade blivit 

svår att genomföra. Det vi hade kunnat åstadkomma med enkätmetoden är en mer grundlig analys 

genom en hög grad av respons. Genom denna metod hade vi även kunnat utföra en nationell 

undersökning genom att skicka ut enkäter till revisorer i olika delar av landet. På så vis hade studien 

blivit mer representativ för hela landet. Resultatet hade kunnat visa eventuella skillnader i landet, 

exempelvis om revisionsbyråer inom Big 4 och icke Big 4 skiljer sig mer eller mindre i olika städer, 

kommuner eller placering i landet.  
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5.8 Fortsatt forskning  
Som vi nämnde i Självkritik och begränsningar skulle en likvärdig forskning kunna utföras med 

samma syfte, men med nationell inriktning. Vår studie skulle kunna vara en pilotstudie till detta 

för att få en ännu mer representativ uppfattning om revisionskvalitet och dess skillnader i Sverige.  

 

Studiens påståenden från analys och slutsats delstudie 1 skulle kunna omvandlas till hypoteser för 

att testas i framtida forskning. Ett exempel från dessa är: 

 

5a - Hänsyn bör tas till kontorsstorleken när revisionskvaliteten mäts mellan olika 

byråstorlekar.  

 

Vi kan tyda att många revisorer belyser tidsbrist. Huruvida ett litet kontor kan hinna analysera och 

ta fram information om all den nya lagstiftning och reglering som ständigt förnyas och uppdateras. 

Även huruvida ett litet kontor kan komma att bli påverkade av tidspress vid för många uppdrag, 

sjukdom eller liknande. En forskningsfråga skulle kunna vara huruvida små revisionsbyråer hinner 

med den nya och uppdaterade lagstiftningen i samma utsträckning som de stora revisionsbyråerna. 

Förslagsvis skulle en enkät med frågor av typen “sant och falsk” kunna utformas. Enkäterna skulle 

kunna skickas ut till olika stora byråer för att mäta skillnader kring revisionskvalitet som kan uppstå 

på grund av tidspress. För tidigare studier kring tidspress se Broberg et al. (2016) som i deras 

resultat presenterar att tidspress kan sänka revisionskvalitet.  

 

På grund av att vi skriver denna uppsats under revisorernas mest tuffa period kan en mer omfattande 

intervjustudie utföras under en annan period. Under uppsatsens utförda intervju har det varit av stor 

vikt för de flesta revisorerna att intervjuerna inte tar mycket längre tid än 30 minuter. Följaktligen 

har vi fått beröra små delar av ämnet med väldigt öppna frågor, för att på så vis få revisorns egna 

tankar och ord i så stor omfattning som möjligt, under den korta intervjutid vi hade. Långa och 

djupgående intervjuer kring ämnet revisionskvalitet kan kanske komma att visa en än mer tydlig 

bild. Vår uppsats kan vara en inspirationskälla för vad som kan anses vara relevant att utforska 

vidare. Förslagsvis kan olika kontors arbetssätt utforskas vidare och huruvida kompetens finns att 

tillgå i byrån eller utanför, för ämnet se Sundgren och Svanström (2013) forskning. Hypoteser för 

forskning av detta slag kan vara:  
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H1a: Big 4 och icke Big 4 kan på olika sätt ta tillvara på kompetens på annan ort eller inom 

en annan byrå.  

 

H1b: Tillhandahållandet av kompetens på annan ort eller inom en annan byrå skiljer sig 

mellan Big 4 och icke Big 4 

 

Utifrån denna uppsats kan även den nyexaminerade revisorn belysas. Huruvida denna får mer och 

bättre omfattning på vidareutbildning inom Big 4, än inom icke Big 4. Uppsatsen har endast 

framfört att denna har ett eget ansvar för sin framtida karriär och bör observera hur 

revisionsbyråerna resonerar kring dennes vidareutbildning. Hypoteser för denna typ av forskning 

kan utformas enligt:  

 

H2a: Den nyexaminerade anser att utbildning har en inverkan över deras val av framtida 

arbetsplats.  

 

H2b: Den nyexaminerade prioriterar ett arbete, oavsett om det är inom Big 4, icke Big 4, 

med eller utan vidareutbildning.  

 

Antal felaktiga årsredovisningar kan även det vara en bra utgångspunkt för vidare forskning. I vår 

intervjustudie framkom att revisorer ibland uppmärksammar att årsredovisningen inte alltid är 

fullständig. Enligt lag och reglering ska exempelvis vissa noter alltid finnas med i 

årsredovisningen, men fall har uppmärksammats där detta alltså inte är fallet. Ämnet föll inte inom 

studiens avgränsningar, men torde vara ett relevant ämne att undersöka. Förslagsvis skulle detta 

kunna undersökas genom att granska årsredovisningar för olika stora företag och med olika 

revisionsbyråer. Hypoteser hade kunnat lyda enligt:  

 

H3a: Årsredovisningarnas fullständighet är beroende av företagets storlek. 

 

H3b: Årsredovisningarnas fullständighet är beroende av företagets anställda 

revisionsbyrå. 
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