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Abstract 

Background: The audit industry is controlled by a variety of regulations and standards in 

order to legitimize their profession. Despite the severe control, there are differences in the 

making of an audit assignment between audit firms. Prior research has shown that large audit 

firms spend about as much time as small audit firms in the making of an audit assignment. 

Large audit firms however devote more time in planning an audit assignment then small 

audit firms. 

Purpose: The purpose of this paper is to generate knowledge about differences between large 

and small audit firms in the process of creating a plan for an audit assignment. By 

investigating the structures of large and small audit firms this paper will exhibit the difference 

in time spent on planning an audit assignment. 

Design and Methodology: The structure and empirical data of the study was based on 

theories, scientific articles, Swedish laws and recommendations from ISA. The empirical data 

was collected by interviews with audits from large and small audit firms.  

Findings: Two aspects were shown in the structure that differs between large and small audit 

firms.  

 Large audit firms always works in teams with a very hierarchical structure compared

to small audit firms.

 Large audit firms work with global computer systems that are used all around the

world. The small audit firms work with system made for the Swedish market.

Keywords: Audit planning, comfort theory, institutional theory, The Big Four, small firms 

Title: The planning phase of an audit assignment; Differences and similarities between large 
and small audit firms.
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet kommer att börja med en introduktion till problemområdet där tidigare 

forskning inom ämnesområdet presenteras. Det kommer leda till en problemdiskussion för att 

slutligen mynna ut i studiens syfte.       

 

1.1 Bakgrund 
 

Revisionsbranschen domineras av fyra stora internationella revisionsbyråer. Det är PWC, Ernst 

& Young, KPMG och Deloitte som vanligtvis benämns ”The Big Four” (Hayes, 2007).   

I linje med den internationella marknaden dominerar ”The Big Four” även i Sverige. På den 

svenska marknaden opererar även en mängd andra byråer av varierande storlek. Tidigare 

tillhörde även Arthur Andersen LLP de dominerande aktörerna. År 2001 var Arthur Andersen 

LLP inblandade i Enron skandalen (BBC, 2002). Förtroendet för Andersen LLP skadades 

kraftigt till följd av skandalen. Detta resulterade i att de försvann som en dominerande aktör 

(Barton, 2005).  

Revisionsbranschen har varit omdiskuterad under de senaste decennierna. Detta har lett till en 

mängd studier inom ämnet. Utgångspunkten i flertalet tidigare studier har varit att jämföra stora 

och små revisionsbyråer. Studierna har påvisat att det finns skillnader mellan stora och små 

revisionsbyråer. De flesta studier som genomförts har fokuserat på den slutliga produkten av 

ett revisionsuppdrag. Enligt De Angelo (1981) ökar kvalitén i revisionen i korrelationen med 

byråns storlek. Hennes främsta argument är att större byråer hanterar förlustfunktioner bättre 

än små revisionsbyråer. Palmrose (1988) undersökte i vilken utsträckning de olika gruppernas 

revisorer var inblandade i rättsfall och kom fram till att revisorer vid små revisionsbyråer var 

överrepresenterade i rättsfall. Becker m.fl. (1998), Francis (1999) och Lee m.fl. (2003) är alla 

överens om att större byråer är bättre på att begränsa sina klienters inkomsthöjande 

periodiseringar än små byråer. Skillnader i den slutgiltiga produkten mellan stora och små 

revisionsbyråer går alltså att konstatera. Revisionsuppdragets genomförande är dock inte lika 

utforskat. Blokdijk m.fl. (2006) har genomfört en kvantitativ studie över nedlagd tid på 

revisionsuppdrag där de jämförde revisorer vid stora och små revisionsbyråer. De kom fram till 

att revisorer vid stora respektive små byråer ägnade ungefär lika mycket tid på liknande 

uppdrag. Det fanns däremot skillnader i vilka delar tiden ägnades.  

Under en revisionsprocess finns det tydliga riktlinjer för hur en revisor ska agera. Tidigare 

följde alla svenska revisionsbyråer den dåvarande Revisions Standarden (RS). Den 31:a 

december 2010 ersattes (RS) till en direkt översatt version av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) standarder för revision ISA (FAR, 2015c). Bakgrunden 

till denna förändring var nya EU-direktiv angående revisionsprocessen. Dessa direktiv byggde 

på att alla medlemsstater skulle använda sig av International Standards of Auditing (ISA). Målet 

var att skapa en gemensam grund för revision i Europa. Detta till följd av finanskrisen 2008 
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som drabbade världen. Revisionsbranschen fick utstå massiv kritik för att de inte upptäckt 

riskerna inom banksektorn. Införandet av ISA resulterade i ökad fokusering på planeringen av 

ett revisionsuppdrag (Lennartsson, 2011).  

Enligt Ridley (2006) är planeringen den viktigaste delen i ett revisionsuppdrag. Carrington 

(2010b) förstärker detta påstående. Han menar att nyckeln till ett effektivt revisionsuppdrag är 

en genomarbetad planering. I detta stadie väljs väsentliga delar i uppdraget ut för att granskas. 

Att granska alla transaktioner skulle bli för kostsamt och ineffektivt. Ridley (2006) menar att 

det är anledningen till varför planeringsstadiet anses vara den viktigaste delen i ett 

revisionsuppdrag. Att planeringsprocessen har en central del under ett revisionsuppdrag går 

alltså att konstatera. 

 

1.2 Revisionens syfte 

 

Syftet med revisionen är att fylla en kunskapslucka mellan företagets ledning och övriga 

intressenter. Denna kunskapslucka beror på att det finns en informationsasymmetri mellan 

företagets ledning och övriga intressenter. Detta innebär att ledningen har bättre koll på 

företagets räkenskaper än övriga. Lösningen på informationsasymmetrin är att en tredje part 

granskar räkenskaperna, det vill säga en revisor (Chow, 1982). Vid revisionen ska revisorn 

delge en objektiv bild av företagets verksamhet. Revisionsberättelsen ska inte främja någon av 

dessa grupper framför en annan. Detta innebär att revisorn måste vara oberoende gentemot sin 

klient vilket även finns lagstadgat i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kapitlet. Revisorer får 

alltså inte ha ett personligt eller finansiellt intresse i företagen de granskar. 

 

1.3 Revisionsbranschen i Sverige  

 

I Mars 2015 fanns det totalt 3628 revisorer i Sverige. Av dessa var 17.8 procent godkända 

revisorer och 82.2 procent auktoriserade revisorer. Dessa revisorer arbetar för 148 stycken olika 

revisionsbyråer (Revisorsnämnden, 2015a). Det finns en essentiell skillnad mellan godkända 

och auktoriserade revisorer. Godkända revisorer har inte avlagt revisorsexamen till skillnad mot 

auktoriserade revisorer. I juni 2013 togs möjligheten att bli godkänd revisor bort, detta efter 

proposition (Prop. 2012/13:61, 2012) från regeringen. Syftet med proposition var att förenkla 

regelverket. I Sverige är målet att alla revisorer ska vara auktoriserade. De godkända revisorer 

som inte avlagt revisorsexamen före propositionen behöll sin behörighet (“Auktorisation och 

utbildning,” 2015). Oavsett om revisorn är auktoriserad eller godkänd lever de efter samma 

regler i Sverige.  

 

I Revisorslagen (SFS (2001:883), n.d.) 19-27§§ klargörs revisorers skyldigheter. Dessa 

paragrafer understryker vad revisorer måste göra vid ett revisionsuppdrag. De måste bland 

annat tillämpa god revisionssed, vara opartiska och dokumentera uppdraget. Hur dessa 

skyldigheter ska uppnås finns inte skrivet i den svenska författningssamlingen. Den instans som 

framställer hur dessa skyldigheter ska uppnås är Revisorsnämnden. 
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Revisorsnämnden har fyra primära uppgifter (SFS (2001:883), n.d.) 3§. Dessa uppgifter är att 

registrera revisorer, granska och kontrollera revisionsbranschen, utfärda disciplinärenden vid 

försummelse samt utveckla god revisionssed på ett ändamålsenligt sätt.  

För att bli auktoriserad revisor idag måste ett revisionsprov avläggas. Testet är utarbetat av 

revisorsnämnden och förändras kontinuerligt (Revisorsnämnden, 2015c). För att få avlägga 

provet krävs minst åtta års utbildning inom revisionsyrket, vilket är fördelat på både teoretisk 

och praktisk utbildning.  

Revisorsnämndens övriga tre uppgifter verkar tillsammans för att upprätthålla de internationella 

standarder som finns för revision. International Standards of Auditing (ISA) har skapat normer 

för vad god revisionssed är och hur det ska efterföljas. Dessa normer har direkt översatts för 

revision i Sverige av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR, 2015c). För att säkerställa att 

dessa standarder för revision efterföljs, granskas revisorer och revisionsbyråer av 

Revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2015b).  Dessutom ger Revisionsnämnden även ut 

formella föreskrifter och gör särskilda uttalanden. Detta för att skapa önskvärda förhållningsätt 

i branschen. Bryter revisorer mot de standarderna som är utarbetade av IAASB kan det leda till 

olika disciplinära åtgärder. I genomsnitt döms ungefär 60 revisor för någon disciplinär åtgärd 

per år (Revisorsnämnden, 2015b). Utfallet av olika disciplinärärenden har stor genomslagskraft 

i skapandet av önskat förhållningssätt inom branschen. De genererar tydliga normer för vad 

som är rätt och fel. 

 

1.4 Problemdiskussion 

 

Alla revisorer i Sverige lever i samma kontext oavsett storlek på byrån. De är styrda av samma 

lagar och rekommendationer. Alla revisorer ska ha samma grundläggande kunskaper och 

avlägga samma prov för att bli auktoriserade. Dessutom utförs kontinuerlig granskning på 

revisorerna av branschorganisationen FAR och Revisorsnämnden (FAR, 2015b), 

(Revisorsnämnden, 2015b). Kravet på revisorerna har dessutom ökat under de senaste 

decennierna till följd av ett antal skandaler. Skandalerna har lett till ett sjunkande förtroende för 

revisionsbranschen. Det har resulterat i nya revisionsstandarder att förhålla sig till. De nya 

revisionsstandarderna fokuserar på planeringsfasens uppbyggnad i högre utsträckning än de 

tidigare standarderna.  

Maclullich (2003) argumenterar för att behovet av trygghet är högre en behovet av kontroll, när 

omvärlden är osäker. De nya standarderna behöver kanske inte enbart ses som kontrollerande 

utan också som stöd vid genomförandet av ett revisionsuppdrag. Pentland (1993) argumenterar 

för att vetskapen av tillvägagångsätt i en revisionsprocess genererar trygghet i utförandet. Detta 

resonemang borde leda till att revisorer agerar liknande under en revisionsprocess. Trots det 

finns de skillnader. Som tidigare nämnts har Blokdjik m.fl. (2006) konstaterat skillnader i 

arbetsprocessen mellan stora och små revisionsbyråer vid ett revisionsuppdrag. En väsentlig 

skillnad var nedlagd tid på planeringsfasen där större byråer ägnade mer tid än små byråer. 

Slutsatser om varför stora byråer ägnade mer tid till att planera ett revisionsuppdrag kunde inte 

konstateras. Detta till följd av den kvantitativa utformningen på studien. Det motiverar oss till 
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att utreda varför stora revisionsbyråer ägnar mer tid till planeringen av ett revisionsuppdrag än 

små revisionsbyråer.  

Enligt Scott (1995) påverkas organisationer av både yttre och inre faktorer. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till skillnader i planeringsfasen mellan grupperna. Inre faktorer såsom 

hierarkisk struktur, arbetsfördelning och datasystem kan alltså vara en förklaring. En yttre 

faktor som skulle kunna påverka byråernas planering är deras kundkrets. Enligt Scott (2008) är 

det dominerande aktörer som styr organisatorers handlingsmönster. Berger och Luckmann 

(1991) menar i motsats till Scott (2008) att organisationers handlingsmönster skapas underifrån 

genom anpassning mellan anställda inom organisationen. Undersökningen av dessa 

bakomliggande faktorer vid planeringen av ett revisionsuppdrag kommer att ligga till grund för 

studiens frågeställning.  

 

1.5 Problemformulering  
 

Varför ägnar stora revisionsbyråer mer tid till planeringsfasen av ett revisionsuppdrag än små 

revisionsbyråer?  

 

1.6 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vilka bakomliggande faktorer som 

påverkar planeringsfasen av ett revisionsuppdrag och om planeringen det skiljer sig mellan 

stora respektive små revisionsbyråer.   
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2. Beskrivning av ett revisionsuppdrag 
 

Detta kapitels syfte är att ge en uppfattning av de olika delarna i ett revisonuppdrag. Det ska 

även bidra till en grundläggande förståelse för planeringenfasen i ett revisionsuppdrag. 

 

2.1 Revisionsuppdragets faser 

 

Som tidigare nämnts är revisorers uppgift att granska räkenskapspåståenden som gör sig 

uttryckta i en årsredovisning. Målet för revisorer är att uppnå ett stadie där de blir komfortabla 

med att bestyrka eller icke bestyrka företagets räkenskapspåståenden (Carrington & Catasús, 

2007). Enligt Carrington (2010b) består revisionsprocessen av fyra faser. Dessa faser är 

räkenskapspåståenden, bestyrkande åtgärder, dokumentation och rapportering.  

I första fasen måste revisorn ta ställning till olika påståenden som till exempel om skulderna är 

rätt periodiserade, att maskiner är rätt värderade och att alla transaktioner är bokförda. Enligt 

Carrington (2010b) är nästa steg för revisorerna att samla på sig så mycket information om 

företaget som möjligt. Detta görs för att revisorn ska bli bekväm med att bedöma företaget. Det 

tredje steget är att dokumentera revisionen. Dokumentering är en nödvändig process för att 

lyckas med en god revision. Carrington (2010b) förklarar att god dokumentation underlättar 

både planeringen och riskbedömningen samt effektiviserar arbetet. Den sista fasen i 

revisionsprocessen är att revisorerna ska rapportera om vilken kvalité årsredovisningen innehar 

och om räkenskapspåståenden är korrekta. Detta görs i revisionsberättelsen. 

Carrington (2010b) menar att genomförandet av ett revisionsuppdrag förklaras bättre av att titta 

på uppdragsprocessen. Genom att titta på uppdragsprocessen ges en mer praktisk beskrivning 

av de olika faserna, menar han. Carrington (2010b) har framställt en figur som illustrerar 

revisionsprocess praktiskt.  
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Figur 1 Uppdragsprocessen (Carrington, 2010b)  

 

    

Det första steget i uppdragsprocessen är att acceptera ett revisionsuppdrag. Det sker efter 

förhandling mellan klienten och revisionsbyrån. Nästa steg är planeringen av revisionen vilket 

utgör den centrala delen i vår studie. Planeringsfasen kommer att beskrivas mer utförligt i nästa 

del. Tredje steget, utföring av revision, kan förklaras som genomförandet av insamlingen av 

material som kan styrka revisorns beslut. Sista steget är att ta ställning till det insamlade 

materialet och rapportera utlåtanden i form av en revisionsberättelse.  

 

2.2 Planeringsfasen  

 

Ridley (2006) argumenterar för att planeringsfasen i ett revisionsuppdrag är den mest väsentliga 

fasen för revisorer. Det finns många risker med att inte planera uppdraget noga. Enligt 

Carrington (2010b) är de två viktigaste komponenterna i planeringen att bestämma vad som ska 

granskas och därefter framställa en tidsplan av uppdraget. Revisorer kan inte granska all 

information, detta till följd av tidsbrist. Följaktligen är det därför av högsta prioritet att hitta den 

mest väsentliga informationen att granska. Vad som är väsentlig information skiljer sig mellan 

företag och branscher (Trohammar & FAR, 2006). Revisorer måste därför skapa sig en 

uppfattning om företagets verksamhet för att få en förståelse över vilka delar i bokslutet som 

innehar störst risk för fel (Ridley, 2006). När dessa faktorer har undersökts känner sig 

förhoppningsvis revisorn trygg med sina utlåtanden om företaget. Det leder till att revisorn kan 

fortsätta till nästa del i uppdraget, att göra en tidsplan. Tidsplanens syfte är att försäkra revisorn 

om att uppdraget blir färdigt i tid.  

En bristfällig planering skulle innebära att man bryter mot god revisionssed. Enligt ISA ska en 

revisor upprätta en övergripande strategi som fastställer vilken omfattning och vilken inriktning 

revisionen ska ha. Carrington (2010b) delar upp planeringsarbete i tre faser, förplanering, 

bestämmelse av risk- och väsentlighetsnivå samt planering av revisionen. 

 

Figur 2 Planeringsfasen (Carrington, 2010b) 

Förplanering
Bestämmande av 

risk- och 
väsentlighetsnivå

Planering av 
revision
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I Förplaneringenen ligger fokusering på att kartlägga klientens verksamhet. Vid nya uppdrag är 

detta av extra hög prioritet. I förplaneringen måste revisorn dessutom ta hänsyn till 

omvärldsfaktorer, hur det kan ha påverkat verksamhet och hur det kommer att påverka 

verksamheten (Carrington, 2010b). Det är med hjälp av denna kartläggning av verksamheten 

som revisorn får indikatorer på var i räkenskapspåståendena som det finns störst risk för fel och 

brister (Ridley, 2006). 

Nästa fas i planeringen är att bestämma risk- och väsentlighetsnivå. För att uppnå en optimala 

revision måste revisorn granska all information men som tidigare nämnts är det inte möjligt, 

varken ur ett ekonomiskt perspektiv eller ur ett tidsperspektiv. Revisorn måste ta ställning till 

vilka delar av räkenskapspåståendena som är väsentliga att granska och vilka risker det finns 

för felbedömningar. Vissa delar måste utesluts (Carrington, 2010b). Det är en balansgång som 

kan kopplas till komfortteorin. Revisorer bör lägga sig på en risk- och väsentlighetsnivå där de 

känner sig trygga med sitt arbete. Exakt var den gränsen går, är svårt att definiera. Det beror 

mycket på individen (Trohammar & FAR, 2006). Sista fasen är att planera hur man ska 

genomföra granskningen och upprätta en revisionsplan, vilket är ett krav enligt ISA. 

 

 

3. Teoretisk Referensram 
 

I detta kapitel kommer de teorier som använts i studien att presenteras. Kapitlet kommer 

avslutas med ett klargörande för hur teorierna kommer användas vid analyseringen av empirin.   

  

3.1 Komfortteori 
 

Begreppet komfort är härlett från det engelska ordet comfort. Dess betydelse kan beskrivas som 

bekväm med eller känna välbefinnande över (Carrington, 2010b). Fortsättningsvis kommer vi 

använda begreppet komfort som en definiering av trygghet i arbetsuppgifter som exempelvis 

beslutfattande. Komfortteorin bygger på att individer har ett behov av att känna trygghet till 

arbetets resultat. Det är ett känslotillstånd som individen söker (Pentland, 1993). 

 

Komfortteorin är främst applicerbar på yrken där det finns informationsasymmetri mellan 

intressenter. I omvårdnadsyrken har komfortteorin testats där sjuksköterskors arbetsuppgifter 

har undersökts. Sjuksköterskors uppgift är att skapa trygghet och tillförlitlighet till både 

patienter och deras anhöriga. För att kunna skapa trygghet måste sjuksköterskor vara 

komfortabla med de diagnoser som fastslås (Lavin, m.fl. 2004). Carrington och Catasús (2007) 

argumenterar för att revisorers arbete kan jämföras med sjuksköterskors arbete. Pentland (1993) 

konstaterar att revisorer diskuterar skapandet av komfort i högre utsträckning än skapandet av 
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faktiska bevis. Komfort måste skapas inom byrån och gentemot intressenter. Komfortteorin kan 

således ses ur två perspektiv inom revisionsbranschen. Från användarens perspektiv och från 

revisorns perspektiv. Denna studie kommer dock enbart att utgå från hur revisorer uppnår ett 

stadie av komfort.  

 

Komfortteorin ur revisorns perspektiv bygger på insamlandet av information av klientens 

verksamhet. En tillräcklig mängd information leder till ett stadie av komfort över de beslut som 

ska fattas (Carrington & Catasús, 2007). När revisorer påbörjar ett nytt uppdrag finns det olika 

delar i revisionen som kan väcka obehag. Till exempel hur lagret ska värderas, om man kan lita 

på informationen man har fått företagsledarna och om bokföringen är gjord på ett tillförlitligt 

sätt. Revisorernas mål är att försöka undersöka och röja undan orosmoln så att de blir 

komfortabla med de beslut som fattas. Revisorer behöver inte röja undan alla faktorer som de 

känner sig obekväma med. Tillräckligt måste dock undanröjas för att revisorn ska känna sig 

bekväm med uppdraget. Det är den stora utmaningen och balansgången. Detta eftersom det är 

näst intill omöjligt att känna sig helt komfortabel med allt. Det kan ses som ett samspel mellan 

komfort och obehag (Carrington, 2010a).  

 

Över tid kommer olika delar känns som bidragande faktorer till en icke komfortabel revison. 

Detta på grund av revisorn lär sig mer om företaget system och den specifika branschen med 

tiden. Carrington (2010b) använder den mänskliga kroppen som en metafor för att beskriva hur 

komfort uppnås. Om man t.ex. har brutit ett ben och har ont i ett finger är det benet som väcker 

mest obehag. Man fokuserar på att laga det brutna benet först eftersom fingret inte är lika farligt 

i den situationen. När benet har läkt är det fingret som blir obehagsfaktorn och då får man sätta 

in åtgärder för att bli komfortabel med fingret. Vid utförandet av ett revisionsuppdrag är tiden 

begränsad, både ur ett tidsperspektiv samt ur ett kostnadsperspektiv.  

 

En väl utarbetad planering där de mest väsentliga delarna granskas är därför av högsta prioritet. 

Pentland (1993) argumenterar för att det är viktigt att revisorn känner sig komfortabel med sina 

arbetsuppgifter. Hans argument bygger på att vissa beslut revisorer måste ta inte har några 

tydliga regler. Power (2010) menar att revisionsbranschen har formats efter strävan att uppnå 

komfort. Han argumenterar för att revisionsbranschen har institutionaliserats till att vara en 

skapare och leverantör av komfort.   

 

3.2 Institutionell Teori och organisationer 
 

Vad är en institution och hur formar de individer och organisationer? Scott (1995) har försökt 

att ge en förklaring av vad institutioner är och hur de reproduceras i samhället.  

Institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and 

activities that provide stability and meaning to social behavior. Institutions are 

transported by various carriers – cultures, structures and routines – and they 

operate at multiple levels of jurisdiction.  
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En institution är en grupp av människor som lever efter samma värderingar och uppfattningar 

om hur man beter sig. Institutioner skapas på olika nivåer. Det kan vara allt från en bransch till 

det lilla företaget. Institutioner skapar trygghet och stabilitet för de individer som omfattas av 

institutionen. Den institutionella teorin bygger på att människor formas av regler, normer och 

kognitivt. Via interaktion förs tankar och idéer vidare till olika delar av samhället och nya 

institutioner skapas (Scott, 1995).   

Till skillnad från nationalekonomisk teori som utgår från att alla individer handlar rationellt och 

kalkylerar alla tänkbara situationer, reproduceras oftast institutionell teori utan innehavarens 

vetskap. Enligt institutionell teori är det svårt att veta varför aktörer handlar olika i en och 

samma situation. Det är ett utmärkande drag för den institutionella teorin. Den institutionella 

teorin försöker alltså förklara vad som styr människors handlande (Tengblad, 2006). 

Hur aktörer i olika branscher skapar och reproducerar institutioner skiljer sig åt.  Vissa skapar 

ramar från kognitiva fenomen som blir generellt accepterade. Andra branscher arbetar fram 

normer för att framkalla önskat beteende hos anställda och vissa sätter upp tvingande 

förhållningssätt. Vanligtvis sker en blandning av tvingande regler, normer och kognitiva 

fenomen vid skapande och spridning av institutioner (Scott, 2008). Det finns två olika synsätt 

för hur institutionell teori skapas och reproduceras vilket kommer att klargöras i nästa stycke. 

Vad som har störst effekt på hur institutioner sprids har diskuterats under lång tid. Två synsätt 

dominerar diskussionen vilka är naturlig spridning och medveten styrning (Scott, 2008). Den 

största motsättningen mellan dessa synsätt är huruvida institutioner skapas medvetet eller 

omedvetet av individer. Den naturliga spridningen av institutioner bygger främst på kognitiva 

fenomen där institutioner reproduceras omedvetet av människor. Detta synsätt brukar kallas för 

nyinstitutionell teori (Tengblad, 2006). Den medvetna reproduceringen bygger på regler och 

normer.   

Scott (2008) menar att man måste titta på vad som sker i omvärlden för att vidare kunna titta på 

hur institutioner reproduceras i samhället. Han menar att institutioner sprids medvetet av de 

som innehar beslutsfattande positioner och får stöd av DiMaggio och Powell (1983). De utredde 

varför organisationer efterliknar varandra genom att titta på hur institutioner sprids mellan 

organisationer och varför institutioner sprids. De kom fram till den institutionella teorins ”tre 

pelare” vilka snabbt blev vedertagna och som används än idag när man tittar på institutionell 

teori. DiMaggio och Powell (1983) argumenterar alltså för att institutioner sprids medvetet för 

att skapa önskvärda beteenden i organisationer.    

Gemensamt för de olika synsätten av institutionell teori är att båda har dessa pelare som grund 

för sina teorier. Skillnaden ligger i hur institutioner sprids. Nedan kommer de tre pelarna att 

förklaras. 
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3.2.1 Institutionella teorins pelare 
 

Reglerande pelaren:  

Den reglerande pelaren utmärks av regelstyrning, övervakning och sanktionssystem. Reglerna 

är ofta nedskrivna men kan också vara informella. De är dock alltid väldigt tydligt uttryckta. 

Detta för att alla inom institutionen ska vara medvetna om dem (Scott, 2008).  

I samhället finns en mängd regler som alla måste följa. Man måste till exempel betala skatt. För 

att dessa regler ska följas finns institutioner som övervakar samhällets övriga institutioner. De 

har befogenhet att utöva tillsyn över andra institutioner och bestraffa dem vid 

regelöverträdelser. Poliser övervakar individers handlande. Detta för att de ska handla efter de 

lagar som finns i samhället. Sker regelöverträdelser hamnar individen i domstol där jurister 

dömer den skyldige till en bestraffning (Scott, 2008). På detta sätt styrs alltså samhället av 

övervakning och sanktionssystem vid regelöverträdelser. Vissa institutioner arbetar precis som 

samhället efter regler för att styra individer till önskat beteende. Tengblad (2006) menar att de 

allra flesta institutioner grundas på regler som måste efterföljas.   

Enligt Scott (1995) finns det en mängd institutioner i samhället som bygger på reglerande 

system. Dessa institutioner har ofta en tydlig hierarkisk struktur där ett fåtal individer styr 

resterande inom institutionen. Detta för att få individerna exakt dit de vill. Reglerna är ofta 

tydligt uttryckta för att alla inom institutionen ska veta vad som är rätt och fel. North (1990) 

jämför institutioners uppbyggnad med lagidrotter där det ofta finns tvingande, nedskrivna regler 

men också informella koder och förhållningssätt som är självklara för utövarna inom den 

specifika idrotten. Ibland överträds dessa regler och koder, vilket leder till bestraffning. Han 

argumenterar för att sanktionssystem klargör vad önskat beteende är inom institutionen där 

önskat beteende belönas och oönskat beteende bestraffas. Institutioner byggda på regler 

övervakas ofta för att individer inte ska våga överträda de uppsatta riktlinjer som finns. 

Övervakningssystem och sanktionssystem bygger främst på att tvinga och skrämma individer 

till önskat beteende. Dessa komponenter är centrala i den reglerande pelaren (DiMaggio & 

Powell, 1983).   

 

Normativa Pelaren: 

Normer är ett sociologiskt begrepp som behandlar önskvärda och allmänna uppfattningar. 

Syftet med normer är inte att tvinga individer till önskat beteende. De syftar istället till att sätta 

upp riktlinjer för vad önskvärt handlande är. Målet är att individer vill följa dessa riktlinjer för 

att passa in (Tengblad, 2006). I samhället finns en mängd normer som individer följer 

omedvetet och inte ifrågasätter. De är ofta tydligt uttryckta men inte nedskrivna. Man tränger 

sig till exempel inte i en kö för att snabbare få hjälp. Efterlevs inte de normer som finns i 

samhället tappar individen förtroende gentemot andra individer som följer dessa normer. 

Normer i en institution behöver inte vara desamma för en annan institution. Chefen på en 

revisionsbyrå lever inte efter samma normer som en förskolelärare (Tengblad, 2006). 
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Många institutioner bygger på normativa system där de skapar normativa föreställningar över 

vad som är rätt och fel beteende inom organisationer (Scott, 2008). I systemen finns ofta 

standarder som mäter individens arbetsinsats. System grundar sig både på värderingar och 

normer. Värderingarna är föreställningar av vad som är önskvärt eller vad som föredras inom 

institutionen. Normerna i dessa system specificerar hur arbetet ska utföras för att uppnå de 

standarder som finns inom institutionen (Scott, 1995).  

Scott (1995) argumenterar för att de standarder som mäter individens arbetsinsats är utvecklade 

av experter inom den specifika institutionen. Standarderna är utarbetade för att säkerställa att 

alla inom institutionen arbetar i samma riktning. För att kontrollera att standarderna följs finns 

det ofta branschorganisationer som utför interna granskningar. Detta för att säkerställa att 

arbetet inom branschen följer de oskrivna regler som finns inom yrket.  

 

Kognitiva pelaren: 

Strange och Sine (2002) argumenterar för att institutioner skapas omedvetet och att det inte går 

att styra processen. De menar att institutioner tar lång tid att bygga upp och förändras väldigt 

långsamt över tid. Tidigare debattörer för detta synsätt är bland annat (Zucker, 1977) och 

(Berger & Luckmann, 1991). Zucker (1977) argumenterar för att institutionella organisationer 

skapas genom interaktioner mellan individer. Hans artikel har en fenomenologisk ansats som 

betyder att människor aktivt formar sig efter intryck från omvärlden. Berger och Luckman 

(1991) menar att individer och grupper skapar, via interaktion, ett socialt system som skapar 

koncept kring andra människors agerande. Med tiden blir individernas roller självklara. När 

individerna sedan för dessa roller vidare till andra delar av samhället, menar Berger och 

Luckman (1991) att institutionen är genomförd.  

All human activity is subject to habitualization. Any action that I repeated 

frequently becomes cast into a pattern, which can be reproduced with an economy 

of effort and which, ipso facto, is apprehended by its performer as that pattern. 

 (Berger & Luckmann, 1991).  

De ser alltså kognitiva fenomen som ett mönster som utgår från individen och därefter sprids. 

Människan vill ha vanor för att på så sätt känna trygghet i sin sysselsättning och vardag. Detta 

synsätt utgår alltså från kognitiva fenomen. 

Kognitiva fenomen kan fungera som ett samlingsnamn för mentala processer, exempelvis hur 

vi tolkar situationer, känslor och viljor. Det kan förenklat förklaras som sinnesuttryck. Till 

skillnad från regler och normer är kognitiva fenomen självklara. De är så självklara att individer 

inte ens behöver fundera på varför de är så självklara (Scott, 1995).   

Organisationer som styrs av kognitiva fenomen har i regel en gemensam förståelse för arbetets 

innehåll och i vilken inriktning organisationen är på väg. Det finns en tillit till de anställda inom 

organisationen. Normativa kontroller och yttre reglerande kontroller av anställda inom dessa 

institutioner är ovanligt (Scott, 2008).   



 

17 
 

 

 
 

3.3 Sammanfattning av teorier 
 

Denna studie kommer utgå från två teorier, som tidigare nämnts är dessa komfortteorin och 

institutionell teori. I den institutionella teorin kommer utgångspunkten att vara reglerande, 

normativ och kognitiv. Det är dessa delar som ska förklara vad som påverkar revisorers 

handledningsmönster.  Det är från detta teoretiska synsätt som skillnader och likheter i 

planeringsfasen av revisionsuppdrag ska analyseras. Detta för att ge ökad förståelse för vilka 

inre och yttre faktorer som har störst påverkan på planeringsfasen av ett revisionsuppdrag. 

Komfortteorin kommer användas för att förklara vad revisorer måste göra för att anse sig färdig 

med planeringen av ett revisionsuppdrag. Denna teori kommer även att användas vid 

analyseringen för vad revisor anser är väsentligt vid upprättandet av en planering av ett 

revisionsuppdrag.  

 

 

4. Metod  
 

Detta kapitel kommer att behandla studiens arbetsprocess. Hur urvalet hanterades, hur de olika 

byråerna klassificerades, vilka forskningsmetoder som använts och hur intervjuprocessen såg 

ut kommer bland annat behandlas i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras en reflektion av 

vårt tillvägagångsätt. 

 

4.1 Datainsamling 

 

Denna studie har sin utgångspunkt i teorin. Till följd av detta gjordes inledningsvis en 

kartläggning av planeringsprocessen. Därefter genomfördes en undersökning av teorier som 

kunde vara applicerbara på studiens problematik. Större delen av det teoretiska materialet 

kommer från vetenskapliga artiklar.  Artiklarna är hämtade från Google Scholar, Abi/Inform 

och Summon. Dessa artiklar lade grunden för studien. De mest frekvent använda sökorden under 

insamlingen av information var audit planing, institutionallized organizations och comfort 

theory.  Som komplement till de vetenskapliga artiklarna användes böcker från Örebro 

Universitets bibliotek. För att bredda utbudet av böcker nyttjades även sökmotorn LIBRIS vid 

insamlingen. Detta ökade räckvidden i form av externa bibliotek. Svensk Författningssamling 

gav oss kunskap om vad som är tillåtet och inte tillåtet inom revisionsbranschen. 

Revisorsnämndens hemsida och Far online har gett oss insikt i hur revisionsbranschen är 
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uppbyggd i Sverige. Dessa källor har genererat förståelse för vad revisorer i Sverige bör förhålla 

sig till. ISA har använts för att konkretisera begreppet god revisionssed. Byråernas senaste 

årsredovisningar har legat till grund för klassificeringen av byråerna. 

Det empiriska materialet består uteslutande av primärdata. Denna data har sitt ursprung i de 

fem intervjuer som genomfördes under studien. Två av intervjuerna genomfördes med revisorer 

från de största byråerna i Sverige. Dessa byråer brukar benämnas ”The Big Four”.  En intervju 

genomfördes med två respondenter som arbetade på en mellanstor byrå. De övriga två 

intervjuerna genomfördes med två revisorer från små byråer. Samtliga intervjuer utfördes på 

respondenternas respektive kontor.      

 

4.2 Urval 

 

Valet av respondenter till studien inleddes med en kartläggning av vilka revisionsbyråer som 

verkar i Sverige. Byråer som kändes relevanta för studien ringdes därefter in. Två byråer som 

tillhör ”The Big Four” fick representera de stora byråerna i studien. Därefter valdes två små 

byråer ut. Valet av respondenter från de små revisionsbyråerna gjordes efter storlek och 

tillgänglighet. Respondenterna från de små revisionsbyråerna skulle ha minst två auktoriserade 

revisorer inom sin organisation. Kravet på minst två revisorer på de mindre byråerna grundade 

sig i att vi ville ha en organisation och inte en konsult till studien. Att använda sig av två 

revisorer från varje grupp gjorde det enklare för oss att upptäcka likheter och skillnader inom 

gruppen och mellan grupperna. Dessutom bidrog det med balans mellan urvalsgrupperna. Detta 

för att inte någon av grupperna skulle vara överrepresenterad. Den femte respondenten som 

intervjuades kom från en medelstor byrå. Att intervjua en respondent vid en mellanstor byrå 

ansågs ökar bredden i studien. Respondenterna från mellansegmentet blev en kontrollerande 

faktor i analysen. Med hjälp av den mellanstora byrån underlättades möjligheten att se mönster 

över byråernas storlek och planeringen. I valet av mellansegment fanns tre revisionsbyråer som 

var relevanta till följd av deras storlek. Byråerna i den urvalsgruppen var Grant Thornton, BDO 

Revisionsbyrå och SET Revisionsbyrå.   

Kontakten med respondenterna skedde främst via mail och telefonsamtal. De allra flesta var 

positiva men en del tackade nej på grund av tidsbrist. Alla respondenter som deltog i studien 

skulle vara väl insatta i revisionsprofessionen, därför var kravet att alla respondenter skulle vara 

auktoriserade revisorer. Detta för att säkerställa att respondenten hade den kunskap som krävs 

för att utföra revidering av ett företag. Enligt Bryman och Bell (2011) användes en blandning 

mellan ett bekvämlighetsurval och stratifieringsurval. Ett stratifieringsurval i form av att 

byråerna delades upp i grupper för sedan dra lika många respondenter från de olika grupperna. 

Att respondenterna valdes efter tillgänglighet kan ses som ett bekvämlighetsurval.  

I urvalet gjordes inga geografiska avgränsningar. Enda kravet var att byråerna skulle vara 

verksamma i Sverige. Det gjordes av olika anledningar. Först och främst ansågs studiens 

resultat inte ha en negativ effekt av det. Alla respondenter lever trots allt efter samma lagar i 

Sverige. Det fanns således inga väsentliga hot mot att byråer i olika regioner skulle ha skilda 

syner på genomförandet av ett revisionsuppdrag. Det underlättade även sökandet efter 
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respondenter till intervjuerna, eftersom utbudet av tänkbara respondenter ökade. Konfidentiellt 

sätt var detta även positivt. Det blir svårare för läsaren att härleda vilka byråer eller personer 

som deltog i studien. Detta på grund av att vetskapen om respondenternas geografiska läge inte 

är känt i studien.   

 

4.2.1 Indelning av Revisionsbyråer 

 

Det finns ungefär 148 olika revisionsbyråer med varierande storlek i Sverige 

(Revisorsnämnden, 2015a). Denna studie syftar till att jämföra skillnader i planeringsfasen 

mellan stora och små revisionsbyråer. Detta ledde oss till ett avgränsningsproblem, vilka byråer 

ska klassificeras som stora respektive små. Två variabler har granskades för att underlätta 

indelningen. Hur många revisorer som finns på byrån samt deras omsättning granskades. Dessa 

variabler gav en tydlig bild av storleken på byråerna. Tidigare studier har kvalificerat storlek 

på byråerna olika. Det som är gemensamt för dessa studier är att alla använt sig av ”The Big 

Four” när de talat om stora byråer. Som tidigare nämnts är dessa revisionsbyråer PWC, KPMG, 

Ernst & Young och Deloitte.   

Valet av mellanstor revisionsbyrå i denna studie stod mellan Grant Thornton, BDO Revision 

och SET Revisionsbyrån. För att klassificera sig som en liten byrå i denna studie, har vi tittat 

på antalet anställda inom organisationen. De mindre byråerna som intervjuats har högst tio 

anställda varav minst två auktoriserade revisorer. Tabellen nedan visar de sju största byråerna i 

Sverige och siffrorna har hämtas från de olika bolagens senast årsredovisningar. 

Byråns namn Omsättning Anställda 

PWC 4 632 517 2 021 

Ernst and Young 3 255 577 2 227 

KPMG 2 002 843  1 582 

Deloitte 1 638 615 1 103 

Grant Thornton 1 146 870 909 

BDO Revision 477 289 450 

SET Revisionsbyrå 284 105  164 

      

Omsättningen presenteras i tusental    

Anställda räkans på ett medelantal under året   

 

Figur 3 Klassificering av byråerna 

 

4.3 Etik 

 

Vid en studie måste man ha ett etiskt förhållningssätt till de respondenterna som deltar i studien. 

Vid intervjutillfällena gavs ett löfte till respondenterna att få vara anonyma. Respondenternas 
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anonymitet måste man således förhålla sig till (Trost, 2010). Detta för att studien ska vara etiskt 

försvarbar. Löftet om anonymitet gavs för att respondenterna skulle bli bekväma med att berätta 

om sina åsikter på ett uppriktigt sätt. Det finns ingen vinning i studien att ha vetskap om vilka 

respondenterna var. De enda väsentliga för analysen var vetskapen om att respondenterna 

representerar de olika byråerna i urvalsgrupperna. För att anonymisera respondenterna i studien 

har kodnamn använts. Både respondenterna och deras respektive byråer tillgavs kodnamn. 

Ålder, kön och geografisk tillhörighet har dessutom anonymiserats. Detta gjordes för att 

härledning av respondenternas faktiska identitet skulle försvåras. Både manliga och kvinnliga 

respondenter deltog i studien. Alla respondenter gavs dock manliga namn för att inte avslöja 

respondenternas könstillhörighet.  

 

Till byråerna valdes en bokstav som kodnamn. Byråernas kodnamn blev byrå A, B, C, D och 

E. Byrå A och B står för de stora byråerna det vill säga ”The Big Four”. Den mellanstora byrån 

tilldelades kodnamnet C. Slutligen fick de små byråerna beteckningarna D och E. 

Respondenterna tilldelades fiktiva namn för att underlätta för läsaren i empirin och analysen.  

För att underlätta kopplingen mellan respondenten och byrån valdes respondentens fiktiva 

namn efter byråns kodnamn. Som exempel döptes respondenten på byrå A till Anders. Nedan 

illustreras en tabell över samtliga kodnamn.   

Företags storlek Byråns kodnamn Respondentens kodnamn 

"Big Four" Byrå A Anders 

"Big Four" Byrå B Bertil 

Mellanstor Byrå Byrå C Carl, Casper 

Liten Byrå Byrå D David 

Liten Byrå Byrå E Emil 

   

Figur 4 Kodnamn 

 

4.4 Intervjuns uppbyggnad 

 

Intervjuformuläret utformades efter teman. Dessa teman byggde på den teoretiska 

referensramen. Genom användandet av teman vid uppbyggnaden av frågorna blev det enklare 

att operationalisera ner de olika problemområdena. Enligt Trost (2010) underlättar detta 

tillvägagångssätt analyseringen av intervjuerna. Struktureringsgraden av frågorna i intervjun 

var hög. Detta för att intervjun skulle hålla sig till studiens syfte. Intervjufrågorna hade dock 

öppna frågor vilket gav möjlighet till mer uttömmande svar från respondenterna. Resultat av de 

öppna frågorna ledde till mer djupgående intervjuer, vilket medförde djupare kunskaper inom 

de specifika delarna som var viktiga för studien. Enligt Bryman och Bell (2011) kan man 

klassificera uppbyggnaden av intervjuerna som semistrukturerad.  
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Intervjun delades in i fyra olika teman. Dessa teman var inledande frågor, planeringsprocessen, 

institutionell teori och komfort teori. Enligt Trost (2010) är inledande frågors syfte att generera 

trygghet till respondenten, vilket oftast leder till en fortsatt bra intervju. Det gav dessutom en 

översiktsbild över vilken miljö respondenten opererade i. Genom förståelse för vilken miljö 

respondenten verkar i ökar förståelsen av respondentens svar på senare frågor i intervjun.  

Under temat process var målet att undersöka skillnader mellan byråernas tillvägagångssätt vid 

planeringen. Det gav en bild över vad respondenterna ansåg var högt prioritet i planeringsfasen. 

Under detta tema var målet dessutom att urskilja likheter och skillnader mellan respondenterna.  

Intervjuns avslutande teman var institutionell teori och komfort teori. I det institutionella temat 

fokuserades frågorna kring hur respondenten styrdes av byrån. Detta omfattade regler, normer 

och kognitiva fenomen. Frågorna under detta tema byggde på hur respondenten formats av 

externa och interna faktorer vid upprättandet av planeringen. Det sista temat i frågeformuläret 

behandlade komfortteorin. Frågorna byggde på hur respondenten blev bekväm med 

planeringen. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om de hade tidigare erfarenheter från 

andra revisionsbyråer. Detta för att ge respondenterna möjlighet till att reflektera över likheter 

och skillnader i tillvägagångsätt i tidigare arbetssituationer.  Anledningen till att intervjun 

avslutades med den frågan var att respondenten inte skulle fundera över tidigare erfarenheter 

under intervjun. Detta resulterade i att respondenten enbart kunde fokusera på sin nuvarande 

arbetssituation under intervjun.  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du varit auktoriserad revisor?  

Hur länge har du arbetat här?  

Hur många auktoriserade revisorer arbetar på revisionsbyrån? 

Vad har byrån för klientkrets? 

Hur kategoriserar du/ni era klienter?  

Hur ser den praktiska planeringen ut 

Berätta hur du planerar genomförandet av en revision rent praktiskt? 

Skiljer det sig i planeringen mellan lag och självständigt? 

Vad anser du är viktigast att lägga fokus på under ett revisionsuppdrag för att minimera risken 

för fel bedömning?  

Skiljer det sig mycket mellan uppdragen?  

Om det skiljer sig, varför skiljer det sig? 

Institutionell teori 

Vad anser du är god revisonsed i planeringsfasen? 

Finns det några system inom byrån som hjälper dig att strukturera planeringen? 



 

22 
 

Om det är så, hur oftast uppdateras systemen?  

Har ditt arbete med att planera ett revisionsuppdrag förändrats över tid? 

I så fall vad är det som har ändrats och vad har det berott på? 

Finns det en mall på byrån att utgå ifrån vid planeringen av ett revisionsuppdrag? 

Om det finns hur stort utrymme har du att frångå mallen så att den passar dig (och din kund)? 

Vad är det som påverkar planerings utformning i högst utsträckning?  

Komfortteori 

Vad får dig att känna att du valt rätt delar att fokusera revisonen på? 

När anser du dig klar med planeringen av ett revisionsuppdrag?  

Avslutningsfråga 

Har du arbetat på någon annan byrå innan denna? 

Om du har det, har du då märkt någon skillnad på planeringsarbetet mellan arbetsplatserna? 

 

Intervjun innehöll relativt få frågor. Trost (2010) menar att det är lätt att drunkna i empiriskt 

material om intervjun har för många frågor. Det blir svårt att plocka ut det mest väsentliga från 

intervjuerna, vilket försvårar analysen. Alla respondenter gav oss sina visitkort, vilket gav 

möjlighet till återkoppling. Det gavs på sätt möjlighet till komplettering om någonting missats 

i intervjun. 

När frågeformuläret var upprättat genomfördes en pilotstudie. Respondenten på pilotstudien 

var en redovisningskonsult med lång erfarenhet. Det gjordes för att säkerställa frågeformuläret 

utformning. Pilotstudien gav en bild över frågornas relevans och väsentlighet. Den gav oss 

indikationer på vilka frågor som skulle utvecklas för att få ut maximalt av intervjutillfället och 

vilka frågor som skulle ta bort. Vid pilotstudien kontrollerades att språket på frågorna låg på 

rätt nivå. Trost (2010) betonar att språket i en intervju måste anpassas till respondenten för att 

intervjun ska bli lyckad. Pilotstudier generar i regel validitet till en studie (Trost, 2010). 

Pilotstudien gav oss träning i att hålla i en intervju. Detta resulterade i att vi blev tryggare med 

att intervjua, skapade bättre ordningsföljd på frågorna samt hjälpte oss att skapa en röd tråd i 

intervjuerna. Respondenten för pilotstudien var bra anpassad till studien. Detta till följd av sin 

långa erfarenhet från redovisningsarbetet. När pilotstudien var genomförd reviderades 

frågeformuläret för att få sin slutliga utformning.  

 

4.5 Intervjuprocessen 

 

Vid genomförandet av intervjuer finns det ett antal ställningstagande man måste göra. Plats, 

klädsel och intervjuns längd är ställningstaganden som bör göras. Alla intervjuer skedde på 

respondenternas kontor. Att intervjuerna skedde på respondenternas kontor ansågs smidigt. Det 

bidrar dessutom till att respondenten känner sig trygg. Detta eftersom de vistas en miljö som de 
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känner sig hemma i (Bryman & Bell, 2011). Fördelen ansågs väga upp risken för 

störningsmoment som kollegor (Trost, 2010).  

Vid valet av klädsel var målet att skapa en så komfortabel miljö som möjligt. Klädseln bestod 

av jeans och skjorta för att varken var för uppklädd eller för nedklädd. Risken med att vara för 

nedklädd är att man framstår som oseriös. Att vara för uppklädd kan bli löjligt (Trost, 2010). 

Vid intervjutillfällena var målsättningen att båda skulle närvara. Det finns flera anledningar till 

varför vi hade denna målsättning. Det ger ett seriöst intryck, vilket är positivt eftersom 

intervjupersonerna representerar företag (Trost, 2010). Risken för att intervjupersonen skulle 

komma i underläge ansågs vara liten. En annan fördel med att vara två intervjupersoner är 

möjligheten till att uppfatta minspel och andra kroppsspråk. Detta var till stor hjälp vid 

tolkandet av transkriberingen.  Två intervjupersoner ökar även objektiviteten under intervjun. 

Detta eftersom det går att diskutera uppfattningen av intervjuerna med varandra.   

I början av intervjun klargjordes möjligheten till att bryta intervjun när som helst för 

respondenterna. Detta gjordes ur ett etiskt perspektiv för att ta hänsyn till respondenterna. 

Respondenterna tillfrågades även om de accepterade att ljudinspelning upptog. När intervjuerna 

var klara tillfrågades respondenterna om de ville vara anonyma. Detta gjordes efter att de blivit 

informerade om vad materialet skulle användas till.   

Enligt Trost (2010) är det bara luft som ska finnas emellan intervjuaren och respondenten vid 

en intervju. Vid genomförandet av intervjuerna försökte vi därför att vara så neutrala och 

objektiva som möjligt. Detta betyder att vi försökte undvika värderingar och förutfattade 

föreställningar. Självklart är det svårt att vara helt objektiva men vi gjorde så gott vi kunde.  

 

 

4.6 Analysmetod 

 

Transkribering av intervjuerna gjordes direkt efter intervjutillfällena. Transkriberingens syfte 

är att omvandla inspelat material till textdokument. Texterna för de olika intervjuerna lästes 

igenom. Därefter underströks de delar som kändes essentiella för studien. Detta gjordes för att 

sålla bort delar i intervjuerna som inte behandlade studiens syfte.  

Det var under granskningen av transkriberingen som kodningen av materialet inleddes. Syftet 

med kodningen av materialet var att gör det analyserbart (Bryman & Bell, 2011). Vid kodningen 

växte de olika kategorierna fram ur materialet. Kategorierna utkristalliserades av de mönster 

som synliggjordes vid genomgången av transkriberingen. Mönster i form av frekventa 

skillnader mellan grupperna. Kategorierna blev byråns struktur, praktiskt planering, datasystem 

och riskbedömning.  

Kategorierna användes i både empirin och analysen. Detta gjordes för att underlätta kopplingen 

mellan empirin och analysen för läsaren. Empiriavsnittet inleddes med en genomgång av 

respondenternas bakgrund. Det gjordes för att läsaren skulle få en förståelse över 

respondenterna. Vid analysavsnittet kopplades teorin till det empiriska materialet. Det gjordes 
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för att kunna tolka empirin utifrån studiens teori. Detta gjordes för att underlätta processen med 

att dra slutsatser av studie för att slutligen kunna svara på studiens problemformulering.    

 

4.7 Tillförlitlighet 
 

Vid bedömningen av en studies tillförlitlighet utgår man vanligtvis från reabilitet och validitet. 

Enligt Trost (2010) är reabilitets mått främst applicerbart på kvantitativa studier där statistiska 

förhållanden utnyttjas. Guba och Lincoln (1994) menar att tillförlitlighet i kvalitativa studier 

uppfylls av andra kriterier. De argumenterar för att kvalitativa studier ska mätas av äkthet och 

trovärdighet. Äkthet uppfylls främst genom att studien ger en tillräckligt rättvisande bild av 

åsikter och uppfattningar. En tillräckligt rättvis bild är det närmsta man kan komma när det 

gäller objektivitet. Detta beror på att alla människor har tidigare erfarenheter och bygger upp 

förväntningar omedvetet. Guba och Lincoln (1994) bryter ner trovärdighet i fyra delkriterier. 

De menar att för att en studie ska vara trovärdig måste den vara tillförlitlig, överförbar, 

bekräftande och pålitlig. Dessa kriterier har vi utgått från i vår studie.  

 

Tillförlitlighet: 

Den sociala verkligheten för en person behöver inte vara densamma som för nästa. Bryman och 

Bell (2011) menar att författarens uppfattningar över respondenternas utsagor kanske inte 

stämmer överens med vad respondenten verkligen menade. För att skapa tillförlitlighet i vår 

studie har vi därför skickat ut en sammanställning av intervjun till respektive respondent. Detta 

ger dem möjlighet att granska om deras svar verkligen stämmer överens med vad de menade.  

  

Överförbarhet: 

Överförbarhet betyder att studiens resultat kan appliceras i andra sammanhang än just till vår 

undersökning (Bryman & Bell, 2011). Planeringen av ett revisionsuppdrag är väldigt specifikt 

vilket vi tror kan bli svårt att applicera i andra kontexter. Däremot kan de skillnader som 

framkommit mellan stora och små byråer appliceras i andra studier. 

 

Möjlighet till bekräftelse: 

Kriteriet av bekräftelse betyder att studien är objektiv (Bryman & Bell, 2011). De menar att 

författarna inte ska ta med personliga värderingar och erfarenheter i studien. Det är näst intill 

omöjligt att vara helt objektiv i en studie eftersom man har en idé över hur resultatet ska se ut. 

Utifrån de förutsättningar vi har haft har vi försökt att nollställa våra förväntningar av studiens 

resultat.   
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Pålitlighet: 

Bryman och Bell (2011) menar att studier med hög pålitlighet kan redogöra för sitt 

tillvägagångsätt på ett betryggande sätt. Det innebär att författarna beskriver tillvägagångsättet 

i detalj. De granskar även sitt tillvägagångsätt och klargör vad de kunnat göra annorlunda. Detta 

sker för oss i studiens metodreflektion. 

 

 

4.8 Metod reflektion 

 

Kritik som skulle kunna riktas mot studiens urval är valet av respondenter. Alla respondenter 

hade olika lång erfarenhet inom revisionsbranschen. Det kan ha gett effekt på upprättandet av 

planeringen. Respondenternas erfarenhet och ställning inom byrån kan leda till olika 

uppfattningar av vad som är viktigt i planeringsprocessen. I de byråer med hög hierarkisk 

struktur hade det en effekt på vilken roll revisorn hade på uppdraget. Studiens enda krav för 

respondenterna var att de skulle vara auktoriserade revisorer. Hade studien gjorts om skulle 

avgränsningar gjorts. Till antingen revisorer med lång erfarenhet eller revisorer som nyligen 

blivit auktoriserade. Det skulle troligtvis ha bidragit till en mer rättvis jämförelse mellan 

respondenterna. Vid analysen av materialet har urvalet varit i åtanke. Detta för att minska 

effekten på utfallet av studien. Valet av respondenter kan också ha gett positiva effekter. Det 

genererar fler ingångsvinklar i hur byråerna arbetar med planeringen.  Det finns alltså både 

positiva och negativa aspekter i att respondenterna hade olika lång erfarenhet av 

revisionsbranschen.  

Att det empiriska materialet enbart är byggt på kvalitativa intervjuer vilket kan ifrågasättas. Det 

finns generellt en del kritik mot intervjumetoden. Kritiken är främst att det generar otydliga 

svar som kan försvåra tolkningen och jämförelsen av det empiriska materialet. Det kan leda till 

ett glapp mellan de insamlade svaren och hur verkligheten ser ut (Bryman & Bell, 2011). Detta 

motverkades i denna studie genom intervjuernas genomförande. Alla intervjuer hölls öga mot 

öga med respondenterna, vilket underlättade förtydligandet av frågor som respondenten inte 

förstod. Detta eftersom vi kunde läsa av respondenternas kroppsspråk och reaktioner.  Det var 

också en viktig del för att kunna förstå kontexten runt respondenternas svar.     

Två av intervjuerna i studien genomfördes enbart av en person. Det berodde på att dessa 

intervjuer genomfördes samma dag fast på olika platser. Att genomföra en intervju självständigt 

kan leda till negativa effekter på resultatet av intervjun. Det finns en risk att de intervjuer som 

genomfördes av en person skiljer sig mot de övriga intervjuerna. Det kan ge sig uttryck i 

intervjuns struktur då olika personer fokuserar på skilda delar. Detta tror vi inte har en väsentlig 

effekt på denna studie på grund av att vid de tre första intervjuerna var båda närvarande. Under 

de tre första intervjuerna skapades en gemensam bild av hur vi skulle gå tillväga. 

De två intervjuerna som genomfördes självständigt kan även generera problem i efterarbetet. 

Enligt Trost (2010) finns det risk att personen som inte deltog i intervjun misstolkar det 

transkriberade materialet. För att motverka risken för dessa misstolkningar var båda med under 
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transkriberingen av dessa intervjuer. Personen som höll i intervjun kunde således förklara 

otydliga svar från respondenten. Detta bidrog till att personen som inte deltog på intervjun fick 

större förståelse för svarens kontext.   

  

 

5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer en samanställning av de fem intervjuerna presenteras. Alla respondenter 

kommer benämnas med de kodnamn som tilldelades i metodkapitlet. Kapitlet är indelat efter de 

fem olika byråerna. Under varje rubrik finns det fem olika kategorier som framkom under 

kodningen av materialet. Dessa fem kategorier är bakgrund, struktur, praktisk planering, 

datasystem och riskbedömning.  

 

5.1 Byrå A 
 

Bakgrund: 

Anders arbetar på byrå A som tillhör ”The Big Four”. Han har arbetet på byrån i fem år och 

började där direkt efter sin utbildning. Han blev nyligen auktoriserad revisor efter att ha klarat 

Revisorsnämndens prov. Tidigare har han arbetat vid byrån men då som assistent. På byrå A:s 

lokala kontor arbetar det trettio personer med revision. Av dessa trettio personer är femton 

personer auktoriserade revisorer. De övriga femton arbetar som revisionsassistenter. Byrå A 

har både stora och små företag som klienter. Anders berättar att klinterna kan vara allt från 

börsnoterande företag till den enskilde snickaren. 

 

Struktur: 

På byrå A sker arbetet vid revisionsuppdrag i lag med en hög grad av hierarkisk struktur. Högst 

upp i hierarkin är den påskrivande revisorn, som har det yttersta ansvaret för att revisionen blir 

utförd korrekt. Påskrivande revisorer har den främsta kontakten med klienten. De utför 

planeringen och stänger uppdraget. För att vara påskrivande revisor måste man vara 

auktoriserad. ”Vid större uppdrag finns det alltid en projektledare”, berättar Anders. 

Projektledaren är steget under den påskrivande revisorn i hierarkin. Projektledaren ansvarar för 

att revisionsprocessen följer tidsplanen och att det som ska granskas verkligen blir granskat. 

Anders berättar att det finns två nivåer av assistenter. Revisorassistenter som har arbetat på 

byrån i mer än två år brukar ofta leda projektet. De som har arbetat mindre än två år vid byrån 

står längst ner i hierarkin. De utför grovjobbet som han uttrycker det, i form av att kontrollera 

utvalda delar i bokslutet. Anders förklarar att det är projektledaren som instruerar assistenten i 
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vilka delar som bör granskas. Han berättar att byrån ser de första åren som en utbildningsperiod. 

”Jag brukar säga att när man kommer från skolan kan man ingenting, lite att hård dra det”. Han 

argumenterar vidare för att de första åren på byrån är tuffa men väldigt lärorika.  

 

Praktisk planering: 

Planeringen av ett revisionsuppdrag inleds med att skapa sig en uppfattning om företagets 

verksamhet, menar Anders. Detta sker genom att läsa på om företaget och branschen. Han åker 

alltid ut till klienten för att få en bild över deras verksamhet. Vid nya revisionsuppdrag är detta 

steg extra omfattande i planeringsfasen.  Det tar tid att lära sig en ny bransch, menar han. Har 

man reviderat företaget tidigare ägnas mer tid av planeringen till att undersöka omvärldsfaktorer 

och unika händelser under året, hävdar Anders. När kartläggningen av klientens verksamhet är 

fullbordad undersöks bokslutet. Detta för att hitta delar i bokslutet där risken för fel är störst för 

att sedan granska dessa delar djupare ”Vi kan ju liksom inte kolla alla verifikationer, för då 

måste vi sitta med varje bolag i två månader”, säger Anders. 

Risk- och väsentlighetsbedömningar utgör större delen av planeringen, menar Anders. ”Vad 

som är riskabelt och väsentligt att granska i företagen skiljer sig mycket åt”. Han tittar alltid på 

intressenterna till företaget. Det brukar ge en bra bild över vad som behöver kontrolleras, säger 

han. När man konstaterat vart riskerna är störst upprättas en granskningsplan. I 

granskningsplanen framgår det vad som ska granskas och vilka väsentlighetsnivåer som gäller.

  

Datasystem: 

På byrå A finns det ett datasystem som stödjer och underlättar planeringen för revisorer. 

Systemet är uppbyggt för att passa byråns klienter. Systemet finns på alla kontor runt om i 

världen och bygger på ISA:s rekommendationer. Det fungerar som en mall för att strukturera 

upp planeringen. Anders förklarar att deras datasystem ställer högre krav än ISA:s 

rekommendationer. Detta för att inte riskera att ligga på gränsen för vad som är en acceptabel 

nivå. Det skapar trygghet gentemot en eventuell granskning. Genom att följa systemet som 

ställer högre krav än ISA:s rekommendationer skapas trygghet, tydliggör Anders. Det finns 

personal på byrån arbetar kontinuerligt med att utveckla systemet. Har man förslag på 

effektiviserande åtgärder för exempelvis planeringsfasen kontaktar man dem förklarar Anders. 

 

Riskbedömningar: 

Anders tittar alltid på vilka som är företagets intressenter vid bedömningen av risk- och 

väsentlighetsnivå. Detta för att få en bild över vad som är väsentligt för dem.  

Skulle det vara ett fel på fem kronor skulle ingen bry sig. Är felet så stort att 

intressenterna skulle ändra sin uppfattning om bolaget, till exempel att banken 

inte skulle låna ut pengar till företaget om de hade vetat om felet. 
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För att hitta delar i bokslutet som är väsentliga att granska använder sig Anders bland annat av 

modeller, tidigare bokslut och uppbyggda förväntningar, det vill säga företagets budget. 

Uppstår problem brukar dessa kunna diskuteras inom byrån, förklarar Anders. 

 

5.2 Byrå B 
 

Bakgrund: 

Bertil arbetar för en byrå som tillhör ”The Big Four”.  Han har arbetat på byrå B sedan 1984 

och blev auktoriserad revisor år 1997. Under sin tid på byrån har han arbetat både som 

redovisningskonsult och revisor. På byråns kontor arbetar trettiofem personer. Enbart sju 

personer är auktoriserade revisorer på Bertils byrå. Övriga anställda på kontoret är 

revisionsassistenter eller redovisningskonsulter. Byrå B utför revision åt en mängd olika 

klienter där företagens storlek varierar.  

Jag jobbar dels med att granska stora företag, till exempel utländska mödrar som 

äger bolag här i Sverige, sedan jobbar jag också med små företag. Så det är ett 

väldigt brett spektrum.  

 

Struktur: 

På byrå B sker arbetet alltid i lag oavsett revisionsuppdragets storlek och med en tydlig 

hierarkisk struktur.  Bertil förklarar at det finns olika roller vid uppdraget och ritar upp en 

modell för hur arbetsstrukturen på byrån ser ut.  Den påskrivande revisorn kallas för 

klientansvarig på byrå B och har den främsta kontakten med klienten. Det finns sedan 

projektledare och granskningsledare vid större uppdrag. Projektledarens uppgift är att utarbeta 

en tidsplan över arbetet och se till att den följs. Granskningsledarens uppgift är att förklara för 

assistenter vad i klientens verksamhet som ska granskas. Assistenterna utför sedan själva 

granskningen. Bertil menar att alla nivåer i pyramiden inte är nödvändiga vid små uppdrag. 

Att det finns en påskrivande revisor och minst en assistent är dock obligatoriskt vid alla 

uppdrag förklarar Bertil.    
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Figur 5 Byrå B arbetsstruktur 

 

Praktisk Planering: 

En kartläggning av klientens verksamhet sker alltid. Detta sker oavsett om klientens verksamhet 

blivit reviderad tidigare. Bertil menar att det alltid har skett någonting under året som påverkat 

branschen eller företaget direkt. Vid kartläggningen av klientens verksamhet granskas klientens 

interna system och förändringar som påverkat verksamheten under året. Bertil förklarar att 

förändringar kan gör sig uttryck i bransch, omsättning och ägarförhållanden.  

När kartläggningen av företaget är genomförd undersöks vilka delar som är relevanta att 

granska i klientens verksamhet.  Utifrån detta upprättas en plan över vilka delar som behöver 

granskas mer ingående. Bertil ser det som en generell granskningsplan över klientens 

verksamhet. Den generella granskningen syfte är att sätta upp en lägsta nivå för olika delar inom 

revisionen. Därefter väljs de delar som ska granskas djupare ut. Delarna i bokslutet varierar från 

företag till företag.  Bertil förklarar att den påskrivande revisorn väljer ut vilka delar i bokslutet 

som ska granskas. Vid större företag med flera filialer läggs planeringen ofta upp för flera år. 

En filial granskas år ett och en annan år två. När detta är gjort och allt är dokumenterat så anser 

Bertil att planeringen av uppdraget är slutförd.    

 

 

 

Datasystem: 

Precis som byrå A har byrå B utvecklat ett eget datasystem. Detta system används av alla 

revisorer inom byrån och på samtliga kontor. All dokumentation över uppdraget sker i detta 

program. Genom användandet av datasystem ges en tydlig bild över varje steg i planeringsfasen 

menar Bertil. Systemet som byrå B använder sig av är i grunden utarbetat efter ISA:s 

Påskrivande revisor

(Obligatorsikt) 

Projektledare

(Vid mellanstora uppdrag)

Granskingsledare

(Bara vid de största uppdragen)

Assistenter

(Antal beror på uppdragets 
storlek)
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rekommendationer, dock har vissa justeringar gjorts för att anpassas till byråns kundsegment 

bättre. Systemet är strikt uppbyggt. Detta för att planeringen ska följa samma mönster varje år, 

vilket leder till högre struktur i arbetet. Följs systemet minskar risken för att väsentliga delar i 

verksamheten inte granskas förklarar Bertil. 

 

Riskbedömningar: 

Bertil utgår från bokslutsposter i klientens verksamhet vid bedömningen av risker. ”Det brukar 

synas ganska tydligt vilka poster som är svåra att värdera”, förklarar han. Han använder lagret 

som ett exempel på en svårvärderad post. ”Har verksamheten ett lager av varor granskar jag 

alltid hur det har värderats”, understryker han. Vid granskningen av transaktioner är det 

ovanliga transaktioner som har högs prioritet i granskningen.  

 

Transaktioner som utförs av företaget regelbundet innehåller relativt låg risk 

gentemot ovanliga transaktioner. Speciella transaktionerna som klienten gör 

sällan, är oftast de transaktionerna med största risk för fel. 

 

Bertil konstaterar att tidigare erfarenhet underlättar riskbedömningen. ”Systemen vi använder 

är bra men vid riskbedömningen måste jag tänka själv”, berättar Bertil 

 

5.3 Byrå C 
 

Bakgrund: 

Byrå C är en mellanstor byrå där vi fick möjlighet att intervju Casper och Carl. År 1995 började 

Carl att arbeta för Byrå C, dessförinnan hade han arbetat ett år på en liknande revisionsbyrå. 

Han blev auktoriserad revisor 2002 efter att ha genomfört revisorprovet. Casper blev klar med 

sina studier 2009 och började därefter arbeta för Byrå C. Han blev auktoriserad revisor år 2014. 

På byrå C:s revisionsavdelning arbetar elva personer varav åtta auktoriserade revisorer. Deras 

kundkrets består mestadels av små och medelstora företag.  

 

Struktur: 

Byrå C:s arbetssätt varierar lite. Vissa arbetar i lag medan andra arbetar enskilt. Carl berättar 

att han oftast arbetar självständigt med sina uppdrag där han är påskrivande revisor. Carl 

beskriver att det kanske inte är det mest optimala sättet vid utförandet av ett revisionsuppdrag.  

 

Man ska försöka hitta en mix på bemanningen av uppdragen. Att jobba i lag 

generar kunskapsöverföring och är troligtvis mer lönsamt. Det kommer troligtvis 

bli mer och mer lagarbete på uppdragen i hela branschen. 
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Han bygger detta resonemang på att små företag inte längre har revisionsplikt, vilket resulterar 

i att främst stora bolag kommer att granskas i framtiden. Stora bolag betyder stora och komplexa 

uppdrag. 

Casper berättar att han arbetar i lag i högre utsträckning. Han arbetar främst med byråns större 

uppdrag, oftast under en påskrivande revisor tillsammans med en assistent.  Det beror främst 

på att han inte har arbetat inom byrån lika länge. På grund av sin korta tid hos byrån har han 

inte lika många klienter som Carl.   

 

Praktisk Planering: 

Carl och Casper är eniga angående hur planeringen av ett uppdrag ska framställas. De anser att 

planeringsfasen kan ses som en tratt. Det gäller först att skapa sig en helhetsbild över klientens 

verksamhet. Vad består klientens verksamhet av och vilka rutiner finns inom företaget och vilka 

hot och möjligheter finns i branschen. När kartläggningen av verksamheten är färdig avgränsas 

verksamhetens delar till de delar som är väsentliga att granska. För att kunna avgränsa sig måste 

man göra en riskbedömning. Under detta steg får vi en bild av vilka delar som vi måste granska 

närmare för att bestämma en acceptabel nivå för revisionen.  

 

Casper använder sig mycket av byråns interna datorsystem vid beslut av vad som bör granskas. 

Carl däremot menar att han snarare arbetar utifrån tidigare erfarenheter.   

 

Datasystem: 

Byrå C arbetar med ett system som är konstruerat efter ISA:s riktlinjer för hur en 

revisionsplanering ska genomföras. ”Följer vi vår interna metodik så följer vi också det 

regelverk som gäller för alla revisorer i Sverige”, menar Casper. Deras system är utvecklat av 

byrån. Det är på så sätt anpassat efter deras typiska klienter. Programmet har en trattformad 

metodik där det finns olika steg som måste prickas av för att gå vidare.  Systemet fungerar 

främst som ett stöd där varje steg i planeringsfasen förklaras tydligt. I systemet svarar man på 

ett antal frågor för varje steg. Det är dessa svar som ligger till grund för den slutliga 

dokumentationen. Systemet bistår inte i valet av vad som ska granskas i uppdraget.  

Riskbedömning:  

Carl berättar att han alltid utgår från tidigare ekonomiska rapporter för att kunna bedöma 

riskerna. Det är väldigt svårt att bedöma riskerna genom att enbart titta på verksamheten. 

Givetvis underlättar det att besöka klienten.  

Vid besöken får jag ofta en bra bild över ordningen på klientens företag. När jag 

sätt räkenskaperna förstår jag hur allt hänger ihop.  Det tar några år att träna 

upp sin analytiska förmåga i att läsa ett bokslut. Med erfarenhet lär man sig vilka 

poster som påverkar varandra och vad som i sin tur leder till risker 
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5.4 Byrå D 
 

Bakgrund: 

David arbetar på en mindre byrå. Han har varit auktoriserad revisor i fyra år men arbetat med 

revision i snart tio år.  På byrå D har David arbetat i snart två år. Tidigare arbetade han för en 

revisionsbyrå som tillhör ”The Big Four”. Det är nio anställda på hans nuvarande byrå där två 

stycken är auktoriserade revisorer. Det är de enda som arbetar med revision på kontoret, övriga 

anställda arbetar med redovisning. Klienterna till byrån är oftast små företag förklarar David. 

Vi har många kunder som har en omsättning som ligger mellan 3-20 miljoner 

kronor. Vi har bara några enstaka som har en omsättning runt 80 miljoner 

kronor. På de större klienterna får vi inte utföra redovisningen och revisionen i 

samma hus. 

 

Struktur: 

Arbetssättet på byrå D varier mellan enskilt arbete och arbete i lag. David arbetar främst 

självständigt. Ibland får han hjälp av sin kollega men då beror det främst på tidsbrist.  

På min förra arbetsplats var det en mer hierarkisk struktur på uppdragen där 

assistenterna gjorde grovjobbet. Här samarbetar vi mer. Vi utgår från samma 

modeller och tänker ungefär likadant, därför spelar det ingen roll vilka delar man 

gör i uppdraget. 

De har ett nära samarbete med varandra gentemot uppdragen. David tror att det främst beror på 

att de bara är två styckena som arbetar med revision på kontoret. De känner varandra bra och 

vet hur den andre arbetar. 

 

Praktisk Planering: 

David berättar att han främst reviderar små företag men självklart måste dessa uppdrag också 

planeras, understryker han. Planeringen börjar med att försöka beskriva klientens verksamhet. 

Detta görs i ett datorsystem som byrå D har köpt in. Klientens verksamhet beskrivs till stor 

hjälp av information hämtad från möten med klienten. David menar att han får en bild över 

verksamhetens nuvarande situation på så sätt. Det kan vara allt från tankar kring försäljning till 

politiska beslut som kan påverka verksamheten. Därefter granskas företagets preliminära 

bokslut där nyckeltal och väsentlighetstal ägnas högst prioritet.  Nästa steg är utformandet av 

en granskningsplan. ”Syftet med granskningsplanen är att tydliggöra vad som ska göras på 

uppdraget”, tydliggör David. Det bidrar till en effektivare revision. 
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Datasystem: 

Datasystemet som byrå D använder sig av är inköpt från en leverantör av redovisningsprogram. 

System är utformat efter ISA:s standarder och uppdateras i regel en gång per år. Systemet kan 

inte påverkas av byrån eftersom det är inköpt. Byrån kan dock lämna förslag till förbättringar 

vid varje års slut. Systemet bygger på frågor som måste besvaras för varje steg i 

planeringsfasen. Stora delar av dokumentationen kommer på så sätt gratis menar David.  

 

Riskbedömning: 

På byrå D skiljer sig riskbedömningen om bokslutet är gjort av klienten själv eller av byrå D:s 

redovisningsavdelning. Är bokslutet gjort av redovisningskonsulter på byrå D är riskfaktorer 

redan markerade. ”Detta leder till indikationer för vilka delar i bokslutet som borde granskas 

ytterligare”, menar David. Byrån använder sig av riskmodeller för att lokalisera risker. 

 

Problemet med riskmodeller är att de är väldigt abstrakta. Jag har märkt när jag 

pratat med revisorer från andra byråer att samma modeller används men på olika 

sätt. Jag och min kollega använder oss i alla fall av modeller på samma sätt. 

David anser att intäktsredovisningen ofta är förknippat med hög risk. För att göra en 

riskbedömning ligger det preliminära bokslutet oftast till grund. Utifrån det bestäms vilka delar 

som ska detaljgranskas. 

 

5.5 Byrå E 

 

Bakgrund:  

 

Emil har varit auktoriserad revisor i tjugo år. Utöver det har Emil ytterligare fem års erfarenhet 

från revisionsbranschen. Han har arbetat sedan 1998 på denna byrå. Tidigare arbetade han på 

en större byrå. På byrå E arbetar det två auktoriserade revisorer och det finns åtta andra 

anställda. De auktoriserade revisorerna utför allt revisionsarbete på denna byrå. Resterande 

delen av byråns personal arbetar som redovisningskonsulter eller redovisningsassistenter. Byrå 

E har främst små eller medelstora företag som klienter. 

 

Struktur: 

Emil arbetar för byrå E, där de allra flesta revisionsuppdragen sker självständigt. Under 

deklarationstid tar han dock ibland hjälp av assistenter. ”Att använda assistenter sker främst ur 

ett utbildningssyfte men också ur ett tidsperspektiv”, förklarar Emil. ”Vid granskningen av stora 

poster är behovet av hjälp störst”, understryker han.  
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Praktisk Planering: 

Att planera ett uppdrag för klienter som byrån reviderat tidigare är lättare än vid planeringen av 

uppdrag för nya klienter, anser Emil. Det första året görs en grundlig genomgång av företagets 

verksamhet. Vid år två och tre ligger fokus på att undersöka omvärldsfaktorer som kan påverka 

förtaget. Detta för att få kunskap över vilka konton som brukar vara problematiska. När valet 

av vilka delar som ska revideras och tillvägagångsättet är utarbetat är planeringen klar. För att 

strukturera upp planeringen använder byrå E ett inköpt datasystem till hjälp. Program är 

utformade som en checklista där alla punkter som är relevanta måste prickas av och 

dokumenteras.   

 

Datasystem: 

Emil berättar att de har köpt in sitt system som uppdateras av sig själv. Det är ett strukturerat 

system som bygger på ISA:s standarder. Steg för steg prickas av systematiskt vilket slutligen 

leder fram till en slutbedömning. Informationen som förs in i systemet ligger till grund för 

planeringsdokumenten.  

 

Riskbedömning: 

Att ha kunskap om klientens verksamhet är mest väsentligt vid bedömmandet av risker, anser 

Emil.  

Riskerna för en verksamhet behöver inte vara detsamma för en annan. Vad som 

är risker för ett tillverkande företag är helt andra än för företag som distribuerar 

färdiga produkter.  

 

Bedömningen av risker i olika verksamheter bygger i stor utsträckning på erfarenhet, anser 

Emil. Ofta får man en uppfattning om vad klienten inte riktigt har koll på eller vad som inte 

känns tryggt.  
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer analysen att presenteras. För att underlätta för läsaren kommer detta 

kapitlet ha samma struktur som vid framställningen av empirin.  

 

6.1 Struktur 

 

I empirin framkommer det en tydlig skillnad i arbetsstruktur mellan stora och små 

revisionsbyråer. Skillnaden är att större byråer alltid arbetar i lag oavsett uppdragets storlek 

medan revisorer vid små byråer i regel arbetar självständigt. Arbetsstrukturen på den 

mellanstora byrån kan upplevas som en hybrid av de olika gruppernas strukturer. Claes berättar 

att han oftast arbetar självständigt medan Carl säger att han främst arbetar i lag. De tror att detta 

främst bygger på erfarenhet där erfarna revisorer har möjlighet att välja om de vill arbeta i lag 

eller självständigt. På de större byråerna finns alltid minst en påskrivande revisor och en 

assistent. Anders berättar att den påskrivande revisorn arbetar fram planeringen medan 

assistenten gör granskningen och som han uttrycker det - grovjobbet. Både David och Emil som 

arbetar på mindre byråer utför i regel uppdragen självständigt. De säger att de ibland hjälps åt 

på kontoret men att det då främst handlar om tidsbrist. Arbetsstrukturen skulle kunna ha en 

direkt påverkan på nedlagd tid av planeringsfasen i ett revisionsuppdrag.  

De två stora byråerna i studien har en hierarkisk struktur där påskrivande revisorer ansvarar för 

hur revisionsuppdraget ska genomföras. Bertil menar att arbetet som assistent är en läroperiod 

där man i början enbart ska lyssna på vad den påskrivande revisorn säger. Över tid är målet att 

assistenten själv ska förstå vad som är väsentligt att granska och förstå varför det granskas. 

Detta skulle kunna kopplas till DiMaggio och Powells (1983) reglerande och normativa pelare. 

Till en början är assistenten strikt styrd av den påskrivande revisorns anvisningar. Detta för att 

den påskrivande revisorns värderingar och synsätt på revisionen ska spridas vidare till 

assistenten. Det bidrar till att den påskrivande revisorns kunskap genomsyrar hela 

revisionsuppdraget. När påskrivande revisorer anser att assistenten skaffat sig tillräckligt med 

kunskap kan assistenten få mer fria tyglar och klättra på den hierarkiska stegen inom byrån.   

När planeringen och granskningen sker av två olika personer krävs en hög grad av styrning. 

Enligt Scotts (1995) synsätt kan detta förhållande ses som en strikt reglerad vägledning för 

önskat beteende. Detta ställer krav på den påskrivande revisorn att ge tydliga riktlinjer av vad 

som ska granskas och hur det ska granskas. Vad som är väsentligt och vilken tidsplan uppdraget 

har.  Detta för att revisorn ska känna sig trygg med assistentens granskning och för att 

assistenten ska känna sig trygg med sina arbetsuppgifter. Vid överlämnandet ger de påskrivande 

revisorerna tydliga direktiv över hur granskningen ska genomföras. Bertil bekräftar även detta 

”Det är viktigt att man har en utförlig plan för planeringen. Det underlättar för de som granskar 

och på sätt undviks missförstånd.” 
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 Enligt Pentland (1993) är det viktigt att revisorn känner sig komfortabel med genomförandet 

av revisionen. Carrington (2010b) och Carrington & Cacatús (2007) menar att det finns en 

balansgång mellan komfort och obehag. Är planeringen bristfällig vid överlämnandet, som till 

exempel otydliga granskningsområden eller att tidsplanering är bristande, kommer inte de 

påskrivande revisorerna känna sig komfortabla med att lämna över uppdraget. Det skulle i så 

fall kunna förklara nedlagd tid på planeringen. Till skillnad mot de små byråernas revisorer som 

arbetar självständigt är behovet av en genomarbetad planering hos de större byråerna högre.  

På de små revisionsbyråerna utförs oftast både planeringen och granskningen av samma person. 

Byråns storlek skulle kunna ha format deras arbetssätt där revisorerna själva har utformat 

system som fungerar för dem. Berger och Luckmann (1991) argumenterar för att om inga 

tydliga strukturer finns, så skapar individer det själva. Detta bekräftas av David som menar att 

samarbetet på hans byrå är mer växelverkande än hierarkisk arbetsfördelning. Han vet hur hans 

kollega arbetar och vet på så sätt vad han ska hjälpa till med om det uppstår behov. I regel utförs 

dock uppdragen självständigt.  Det kan resultera i att planeringen och granskningen flyter ihop. 

Detta eftersom revisorer väljer ut vilka delar som ska granskas och därefter granskar dem själva. 

Genom detta arbetssätt behöver inte revisorer på de små byråerna känna obehag för att 

planeringen ska misstolkas.  

Carrington (2010b) argumenterar för att om ett orosmoln försvinner så upptäcks ett nytt. På 

grund av att det inte finns något obehag för misstolkning av planeringen kan andra delar väcka 

obehag istället. Det skulle kunna leda till att revisorerna känner mer obehag för granskningen. 

Ett resultat av detta blir att revisorerna lägger ned mer tid på granskningen inom ett 

revisionsuppdrag. Detta skulle kunna stämma överens med Blokdjik m.fl. (2006) slutsats. Stora 

och små byråer ägnar lika mycket tid på liknande uppdrag men större byråer ägnar mer tid till 

att planera än små byråer. 

 

6.2 Praktisk Planering 

 

I uppbyggnaden av planeringen har det i empirin inte framkommit några väsentliga skillnader 

av tillvägagångsätt mellan grupperna. Alla byråer utformar planeringen av uppdragen efter tre 

liknande steg, kartläggning och risk, väsentlighetsnivå och dokumentation. Att de lever i samma 

kontext är troligtvis förklaringen till avsaknaden av skillnader. Revisionsbranschen är strikt 

styrd av lagar och rekommendationer. Revisorslagen (SFS (2001:883), n.d.) 3§ klargör vad god 

revisionssed är. För att nå upp till god revisionssed bör man följa IAASB:s rekommendationer.  

ISA klargör hur en revision ska utföras. I studien framkom det att alla respondenterna förhöll 

sig i hög grad till ISA. De såg rekommendationerna mer som ett regelverk än som riktlinjer.  

Syftet med ISA var att skapa en gemensam grund för hur ett revisionsuppdrag bör genomföras. 

Detta för att alla revisorer inom branschen skulle tillämpa samma metoder vid 

revisionsuppdrag. Viljan att styra revisorernas handlande kan förklaras av deras viktiga 

samhällsarbete. Enron skandalen är ett exempel på när revisorerna inte agerade önskvärt 

(Barton, 2005).  Detta ledde till stora förluster för olika samhällsintressenter.  Att använda 

samma metoder vid revisionen ökar legitimiteten för revisionsyrket. Det skulle dessutom skapa 
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trygghet för revisorerna. Följs ISA vid planeringen av ett revisionsuppdrag, följs även god 

revisionssed. För att säkerställa att revisorerna användander sig av ISA:s rekommendationer 

utförs särskilda kontroller. I Sverige är det Revisionsnämnden och FAR som utför kontroller 

beträffande användandet av ISA:s rekommendationer (FAR, 2015a) (Revisorsnämnden, 2015).  

ISA:s uppbyggnad skulle kunna ses som en normativ pelare där normativa föreställningar över 

önskat beteende arbetats fram för att styra individer inom institutionen (Scott, 2008). 

Standarderna kontrolleras ofta av branschorganisationer eller experter inom institutionen, vilket 

stämmer bra överens med revisionsbranschen (Scott, 1995). Detta skulle kunna knytas till 

kontrollerna av FAR och Revisorsnämnden. Av respondenternas utsagor tror vi dock att 

revisionsbranschen i Sverige bygger mer på den reglerande pelaren där respondenterna inte 

vågar eller vill gå ifrån ISA:s rekommendationer. Detta eftersom (SFS (2001:883), n.d.) 3§ 

understryker vikten av god revisionssed. Att inte följa ISA:s rekommendationer skulle leda till 

ett brott av mot lagen. Enligt Carrington och Cacatús (2007) skulle detta omöjliggöra ett stadie 

av komfort över revisionen. Den tvingande pelaren skulle kunna vara en rimlig förklaring till 

varför planeringen är uppbyggd på väldigt liknande sätt. Enligt North (1990) begränsar 

tvingande regler individens handlingsutrymme. Detta leder till att det inte går att utelämna något 

steg i planeringens uppbyggnad. Att inga steg kan väljas bort leder till att inga slutsatser 

angående tidsaspekten kan dras.  

 

6.3 Datasystem 

 

Alla revisorer i studien arbetar med datasystem för att underlätta revideringsprocessen. De 

större byråerna har utarbetat egna system medan de mindre har köpt in sina system. Systemens 

syfte är att stödja och guida de anställda genom hela revisionsprocessen. Det medför att 

systemen är till hjälp även under planeringsfasen. Enligt Scott (1995) är denna typ av system 

konstruerade av experter inom professionen. Deras uppgift är att skapa normer för önskvärt 

tillvägagångsätt under en revisionsprocess. I detta fall är avsikten att få alla revisorer på byrån 

att arbeta på samma sätt. Detta ska bidra till att planeringens utformning blir densamma för alla 

revisorer på respektive byrå. Väsentliga skillnader i systemens uppbyggnad skulle kunna 

påverka den nedlagda tiden vid planeringen mellan byråerna.  

I studiens empiri framkommer både likheter och skillnader mellan byråernas system. Alla 

system är utformade som en checklista för vad planeringen ska innefatta. Revisorn måste 

besvara ett antal frågor vid varje steg för att kunna gå vidare.  När revisorerna har svarat på alla 

frågor anser systemet att planeringen är slutförd. Dessa likheter kan förklaras av att revisorerna 

bör förhålla sig till ISA. Utifrån tidigare resonemang kan ISA:s rekommendationer snarare 

anses tvingande än normerande. En effekt av det blir att hjälpsystemen också blir utformade av 

ISA och får på så sätt liknande utformning. Det stärks även av respondenterna i studien.  

 

Skillnaden mellan inköpta och egenutvecklade system skulle kunna påverka den nedlagda tiden 

på planeringen.  De finns två skillnader som kan göra skillnad i planeringens utformning. De 

stora byråernas egentillverkade system ger dem möjlighet att påverka systemets utformning. 
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Det ger dem även möjlighet till att snabbare snappa upp förändringar i omvärlden. Detta 

eftersom deras system används globalt. Att individer som har mycket auktoritet kan påverka 

systemens utformning ger möjlighet till att styra personalen i önskad riktning. DiMaggio och 

Powell (1983) menar att system används frekvent för att strikt styra individer inom 

organisationer. Att de med ledande positioner har stort inflytande på datasystemet skulle kunna 

bidra till att de utformas efter deras stora klienter. Det skulle kunna grunda sig i att ledningen 

värdesätter stora klienter i högre utsträckning än små, eftersom de stora byråerna i studien 

främst utför revision på stora bolag internationellt. Anders gav indikationer på det under 

intervjun.  

 

När jag möter kolleger från England brukar de garva och inte förstå varför vi 

reviderar den enskilda snickaren. 

Carrington (2010b) argumenterar för att det finns korrelation mellan storleken på revisionen 

och dess komplexitet. Han menar att ökad komplexitet i uppdraget också leder till ökat behov 

av planering. Det globala systemet skulle kunna bidra till skillnaderna i nedlagd tid av 

planeringen mellan de stora och små byråerna.  

Att de stora byråernas system används globalt på alla deras kontor skulle även kunna bidra till 

de större byråerna anpassar sig snabbare efter omvärlden. Under de senast åren har planeringen 

blivit en mer central del i revisionsprocessen.  Detta skulle kunna medföra att deras system är 

mer inriktade på planeringsfasen än de små byråernas inköpta system, då dessa system enbart 

används på den svenska marknaden. 

 

6.4 Riskbedömning 

 

Ridley (2006) menar att riskbedömning är en av de viktigaste delarna i planeringsfasen. I 

empirin framkom det en skillnad mellan respondenternas tillvägagångsätt vid bedömmandet av 

risker. Skillnaden kunde inte härledas till storleken på byrån där samband mellan byråns storlek 

och revisorernas syn på riskbedömning inte existerade. Det fanns däremot indikationer på att 

revisorernas tid inom branschen hade betydelse för synen på riskbedömningar. De respondenter 

som varit aktiva inom revisionsbranschen under en längre tid uttryckte att riskbedömningar 

främst bygger på erfarenhet. De respondenter som varit verksamma under en kortare tid 

förklarade sina riskbedömningar med hjälp av strategier och modeller. Detta underlättade enligt 

dem jämförandet mellan olika siffror och poster. 

Att revisorerna blir komfortabla på olika grunder strider till viss del mot den institutionella 

teorin. Enligt Tengblad (2006) formas alla individer till att agera liknande inom institutionen. 

Det borde alltså ha funnits ett samband mellan byråns storlek och riskbedömningen. Detta på 

grund av att grupperna sinsemellan är uppbyggda på liknande sätt. En tänkbar förklaring är att 

revisorer som varit aktiva länge inom en bransch skapar självklarheter för vissa delar. De 

behöver inte reflektera över hur de ska agera vid bedömandet av risker. Zucker (1977) menar 

att självklarheter kan uppstå till följd att individen vistats i en miljö under lång tid. Detta kan 



 

39 
 

ha lett till att individen stött på samma problem vid ett flertal gånger och skapat självklarheter 

för hur de ska hanteras.  De revisorer som varit aktiva en kortare tid måste kanske tänka igenom 

bedömningen av risker i högre utsträckning tills de har samlat på sig tillräckligt mycket 

erfarenhet för att riskbedömningen ska ske automatiskt.  

Några synbara samband mellan byråns storlek och bedömningen av risker har alltså inte 

upptäckts i studien. Att riskbedömningar påverkar den nedlagda tiden i planeringsfasen kan 

således inte konstateras. Till följd av detta kan studien inte dra några slutsatser över 

riskbedömningens påverkan på skillnader mellan grupperna i nedlagd tid på planeringsfasen.  

 

7. Slutsatser   
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och slutdiskussion. Slutdiskussionen kommer att 

mynna ut i förslag till vidare forskning.   

 

7.1 Slutsatser 

 

Studiens resultat bidrar till ökad förståelse för de bakomliggande faktorerna som påverkar 

planeringsfasen av ett revisionsuppdrag i stora och små revisionsbyråer. Genom jämförelser av 

revisorer vid stora respektive små revisionsbyråer har studiens problemformulering besvarats. 

Utifrån problemformuleringen har ett antal skillnader i planeringsfasen påvisats. Skillnader i 

tillvägagångsätt mellan små och stora revisionsbyråer har utkristalliserats i arbetsstruktur, 

datasystem och riskbedömning. Alla kan dock inte härledas till effekt på nedlagd tid i 

planeringensprocessen.  

Arbetsstrukturen är den största anledningen till varför det skiljer sig mellan stora och små 

revisionsbyråer i nedlagd tid under planeringsfasen. De stora revisionsbyråerna arbetar alltid i 

lag med en tydlig hierarkisk struktur. Upprättandet av planeringen och utförandet av revisionen 

sker av olika personer. Planeringen måste därför vara utförlig och tydlig. Detta för att undvika 

misstolkningar över vad som ska granskas. För att minimera riskerna för fel ställs det således 

högre krav på planeringen vid stora revisionsbyråer. Vid de små revisionsbyråerna genomförs 

planeringen och granskningen i högre utsträckning av samma person. Det bidrar till att 

planeringen inte behöver vara lika detaljerad som den behöver vara vid stora revisionsbyråer. 

Skillnaden i planeringskrav mellan stora och små revisionsbyråer har effekt på tidsaspekten av 

en planering. En detaljerad planering tar längre tid att upprätta. De större revisionsbyråerna 

måste använda sig av mer detaljerade planeringar för att tydliggöra vad som ska göras i högre 

utsträckning än små revisionsbyråer eftersom fler personer är involverade. 

Förutom arbetsstrukturen finns det även skillnader i hur datasystem används mellan stora 

respektive små revisionsbyråer. De större byråerna har utvecklat egna system som används 

världen över. Det leder till att deras system formas efter deras kundkrets i hög utsträckning. De 
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större byråerna i studien har stora internationella klienter. Stora klienter ökar komplexiteten av 

uppdraget. Det leder till att man måste fokusera mer tid på att planera uppdraget och därför kan 

systemen ha anpassats efter byråernas större klienter. De stora byråernas verksamhet i Sverige 

omfattar även revision på mindre företag där komplexiteten inte är lika hög. Systemen som 

används globalt av dessa byråer används också på de små företagen i Sverige. Detta kan leda 

till att stora byråer ägnar mycket tid till planeringen även vid granskningar av små klienters 

verksamheter. De små byråerna i denna studie har inköpta datasystem. Dessa system är 

utformade efter den svenska marknaden. Det kan ha bidragit till att systemen är anpassade efter 

små och medelstora klienter. Det skulle i sin tur kunna leda till att inte planeringen har lika 

central del i dessa system som vid de stor byråernas egenutvecklade system. Det skulle i så fall 

kunna ge effekt på skillnader i nedlagd tid på planeringsfasen mellan stora och små 

revisionsbyråer. Att så verkligen är fallet kan dock inte konstateras i denna studie. För att kunna 

dra den slutsatsen måste en djupare kartläggning av systemen genomföras. 

Slutligen fanns det skillnader av hur respondenterna bedömde risker. Skillnaderna fanns inte 

mellan revisionsbyråerna utan istället mellan respondenternas aktiva period inom branschen. 

De respondenter som arbetat med revision under en längre tid hade ett annat synsätt än de 

respondenter som varit verksamma en kortare tid. Det leder således till att slutsatser angående 

skillnader i nedlagd tid mellan stora och små revisionsbyråer på planeringsfasen inte kan dras. 

Det är möjligt att revisorerna på stora och små byråer bedömer riskerna annorlunda. För att se 

dessa skillnader måste man dock undersöka respondenter med lika lång arbetslivserfarenheter 

på de olika byråerna. Detta gjorde inte denna studie.       

 

7.2 Slutdiskussion 

 

Resultatet av denna studie bidrar till ökad förståelse för varför stora byråer lägger ner mer tid 

på planeringen av ett revisionsuppdrag än små byråer. Studien ökar även förståelsen för vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar uppbyggnaden av ett revisionsuppdrag. Det har 

framkommit att de stora byråerna påverkas i högre utsträckning av yttre faktorer till följd av 

deras globala klientkrets.  Det har bidragit till att de stora byråerna styrs i hög utsträckning av 

den reglerande pelaren och den normativa pelaren. Det tar sig uttryck i både deras datasystem 

och arbetsstruktur. Till följd av deras globala datasystem finns det indikatorer på att de stora 

revisionsbyråerna fokuserar mer på planeringen av ett revisionsuppdrag än de små 

revisionsbyråerna. De stora byråernas breda kundkrets har även bidragit till att de har en strikt 

hierarkisk arbetsstruktur. Denna arbetsstruktur är i hög grad utformad från den reglerande och 

normativa pelaren för att framhäva önskat beteende av de anställda. Detta arbetssätt har en 

direkt påverkan på den nedlagda tiden på planeringsfasen av ett revisionsuppdrag.      

Vad som påverkar de mindre revisionsbyråernas planeringsfas skulle bättre kunna förklaras av 

inre faktorer. Den kognitiva pelaren skulle kunna förklara arbetsstukturen på de mindre 

byråerna i högre utsträckning. De små byråerna har färre anställda vilket leder till att de i högre 

grad hjälps åt för att färdigställa revisionsuppdrag utan ett kontrollerande system att förhålla sig 

till. Det leder till att behoven av regel och normativ styrning inte är lika användbart på mindre 
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revisionsbyråer. Önskat beteende uppkommer istället genom anpassning till varandra där 

revisorerna hjälps åt för att lyckas med uppdraget.  

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av de stora byråernas handlingsmönster stödja Scotts 

(2008) teori om vad som påverkar individers handlingsmönster. Scott (2008) argumenterar som 

tidigare nämnts för att individer som har beslutsfattande positioner styr övriga och på så sätt 

hela organisationen. På de mindre byråerna finns det däremot stöd för Berger och Luckmanns 

(1991) synsätt som bygger på att ömsesidig anpassning mellan individer inom organisationen 

skapar handlingsmönster i organisationen. Ingen generalisering kan således göras beträffande 

vad som påverkar revisionsbyråernas planering mest. En blandning mellan inre och yttre 

faktorer påverkar planeringsfasen av ett revisionsuppdrag.  

Studien skulle kunna vara till hjälp för aktörer inom revisionsbranschen. Det ger dem möjlighet 

att påverka deras handlingsmönster. Information kan underlätta för aktörerna att bryta sina 

nuvarande mönster. Det denna studie inte behandlade var koppling mellan planeringens 

uppbyggnad och den slutgiltiga produktens kvalité. Ett förslag till vidare forskning är att 

genomföra en liknande studie och koppla den till revisionskvalité. En studie av hur olika 

planeringsstrategier påverkar kvalitén på ett revisionsuppdrag skulle vara intressant att läsa. En 

sådan studie skulle bidra till ökad förståelse för hur man optimalt ska utföra planeringen av ett 

revisionsuppdrag. På så sätt skulle man kunna komma fram till rekommendationer för hur ett 

revisionsuppdrag kan effektiviseras till följd av planeringsfasen.  

Vid genomförandet av denna studie framkom det att ISA har stort inflytande på revisorernas 

agerande. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i ISA:s uppbyggnad. Ett förslag till vidare 

studier skulle således kunna vara en undersökning som fokuserar på ISA. Vad som påverkar 

ISA:s utformning, där man även undersöker vilka intressenter som har störst inflytande på 

processen vid utformandet.   
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