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Sammanfattning 

I och med en allt mer konkurrensdriven revisionsmarknad, där kunderna är måna om sina 
kostnader och eftersöker billiga alternativ, måste revisionsbyråerna erbjuda revisionsarvoden 
utifrån denna efterfrågan. Revisionsbyråerna är tvungna att maximera sin lönsamhet och ha 
kontroll på sina kostnader samtidigt som en hög revisionskvalitet ska upprätthållas. Arvodena 
styrs genom att det sätts upp tidsbudgetar och deadlines som revisorerna ska arbeta efter. De 
senaste skandalerna inom revisionsbranschen har riktat uppmärksamheten mot kvaliteten på 
revisionen och på de två typer av tidspress som visat sig kunna ha en negativ effekt på 
revisionskvaliteten. Tidigare forskning har rapporterat att tidspress, orsakad av tidsbudgetar och 
deadlines, leder till att revisorer genar i sitt arbete på ett dysfunktionellt sätt. Forskningen 
indikerar också på att upplevd tidspress och förekomsten av dysfunktionella genvägar skiljer sig 
åt mellan revisorer med olika byråtillhörighet samt mellan revisorer med olika formell 
kompetens. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines samt i vilken utsträckning de genar på 
ett dysfunktionellt sätt. Vi ämnar även göra jämförelser mellan revisorer med olika 
byråtillhörighet samt mellan revisorer med olika formell kompetens. 

En webbaserad enkät skickades till svenska revisorer över hela landet och 291 svar erhölls. Mer 
än var tredje revisor som deltog i vår studie uppgav att de upplevde tidspress på en nivå som inte 
var hållbar. Dysfunktionella genvägar som kan skada revisionskvaliteten förekom vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Problemen med tidspress tycktes vara allvarligare bland 
större revisionsbyråer eftersom de dysfunktionella genvägarna där förekom i högre utsträckning. 
Revisorer med lägre formell kompetens upplevde mer tidspress och använde sig av 
dysfunktionella genvägar i högre utsträckning än revisorer med högre formell kompetens. 

 

Nyckelord; Tidspress, tidsbudget, deadlines, dysfunktionella beteenden. 
 
 
  



 

 

Abstract 

With an increasingly competitive market-driven audit, where customers are concerned about 
their costs and are looking for cheap options, audit agencies try to provide audit fees based on 
that demand. Audit agencies are forced to maximize their profits and supervise their costs while 
maintaining a high level of audit quality. Audit fees are governed by the setup of time budgets 
and deadlines that auditors will work with. The recent scandals within the auditing profession 
have focused attention on the quality of the audit and on the two types of time pressure shown to 
be able to have a negative effect on audit quality. Previous research has reported that time 
pressure, caused by time budgets and deadlines, leads the auditors to take short cuts in their work 
to keep tight goals in a dysfunctional manner. The research also indicates that perceived time 
pressure and dysfunctional shortcuts differs between auditors with different agency affiliation 
and between auditors with different formal competence. 

The purpose of this paper is to describe and analyze the extent to which Swedish auditors 
experience time pressure caused by time budgets and deadlines, and the extent to which 
dysfunctional shortcuts occurs. We also intend to make comparisons between auditors with 
different agency affiliation and between auditors with different formal competence. 

A web-based survey was sent to Swedish auditors across the country and 291 responses were 
received. More than one out of three auditors who participated in our study indicated that they 
experienced time pressure at a level that was not sustainable. Dysfunctional shortcuts that could 
damage audit quality occurred as actions against time pressure caused by time budgets and 
deadlines. The problems with time pressure seemed to be more complicated among larger audit 
firms since the dysfunctional shortcuts occurred to a greater extent. Auditors with lower formal 
competence experienced more time pressure and used dysfunctional shortcuts to a greater extent 
than auditors with higher formal competence. 

 

Keywords: Time pressure, time budget, deadlines, dysfunctional behavior. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Revision fungerar som en kvalitetssäkring av företags ekonomiska information och som en länk 
mellan företagen och intressenterna. Revision är därmed en förutsättning för ett välfungerande 
näringsliv och samhälle. Ofta är det dock svårt för många att se den direkta nyttan med revision 
och revisionsbehovet visar sig ofta inte förrän det är för sent och en kris eller en skandal redan är 
ett faktum. (Cassel, 1996; Liyanarachchi & McNamara, 2008) Trots att förekomsten av revision 
inom många företag är ett lagstadgat krav så styrs själva valet av revisionsbyrå och revisor av 
utbud och efterfrågan. Revisionsbyråerna måste hävda sig på marknaden i första hand genom 
konkurrenskraftiga priser då kunder efterfrågar offerter för att jämföra olika alternativa val vilket 
resulterat i en tydligare kundfokus och en ökad differentiering bland tjänsterna som 
tillhandahålls. Det har blivit vanligare att revisionsbyråerna inte längre strikt tillhandahåller rena 
revisionstjänster utan också i allt högre grad erbjuder kompletterande konsultations- och 
rådgivningstjänster. Många hävdar att systemet med offerter är revisorskårens största problem då 
risken är att kvalitetskonkurrens ersätts av priskonkurrens. Detta i form av att revisionsbyråerna 
är tvungna att maximera sin lönsamhet och ha tillsyn över sina kostnader samtidigt som en hög 
revisionskvalitet ska upprätthållas. (McDaniel, 1990; Power, 2003; Sweeney & Pierce, 2004; 
Liyanarachchi & McNamara, 2008) 

Revision utgör en tjänst vilket innebär att priserna som erbjuds kunderna baseras på den 
tidsåtgång och de personalkostnader som revisionsbyrån har. Härmed finns ett behov av att ha 
kontroll över arbetstiden vilket sker genom användning av förutbestämda tidsbudgetar och 
deadlines (McDaniel, 1990). Tidsbudgetar innehåller planering över hur lång tid varje 
delmoment i revisionsprocessen får ta och deadlines bestämmer när delmoment eller hela 
revisioner ska vara klara. Kostnads- och kvalitetskonflikten berör således inte bara 
revisionsbyråerna som helhet på ett generellt plan, utan hamnar också bland de enskilda 
revisorerna. Revisorerna ansvarar själva för att tidsbudgetar och deadlines hålls samtidigt som de 
förväntas upprätthålla god revisionskvalitet. Tidigare studier visar att tidsbudgetar ofta blir 
orealistiskt snäva samt att detta kan ha en negativ effekt på revisionskvaliteten (Sweeney & 
Pierce, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Bowrin & King, 2009). 

Som svar på den tidspress som kan förekomma har forskning visat att revisorerna utvecklar en 
mängd olika beteenden för att finna genvägar i sitt arbete, såväl funktionella som dysfunktionella 
(Otley & Pierce, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008). De 
dysfunktionella beteendena är inte långsiktigt hållbara och vissa beteenden kan utgöra ett hot 
mot revisionskvaliteten. Det kan till exempel handla om att revisorer tar mindre tid i anspråk än 
vad som egentligen behövs eller att arbetstimmar inte rapporteras vilket ofta benämns 
underrapportering av tid. (Kelley & Margheim, 1990; Power, 2003; Liyanarachchi & 



2 

 

McNamara, 2008) Revisorer tror också att denna typ av tidspress kommer att eskalera 
(Liyanarachchi & McNamara, 2008; Bowrin & King, 2009). 

Tidigare forskning har också visat att det kan finnas skillnader kring förekomsten av tidspress 
orsakad av tidsbudgetar bland revisorer med olika byråtillhörighet och att skillnaden beror på 
olika arbetsmiljöer och arbetsrutiner. Resultat har visat att revisorer som arbetar vid större byråer 
upplever större tidspress än revisorer som arbetar vid mindre byråer. (Pierce & Sweeney, 2004; 
Liyanarachchi & McNamara, 2008) Förekomsten av dysfunktionella genvägar har också visat sig 
skilja mellan revisorer som arbetar vid större och mindre revisionsbyråer. Margheim och Pany 
(1986) fann att tidiga granskningsavslut, det vill säga att revisorer avslutar revisionsuppdrag 
innan alla väsentliga poster granskats, var mer sannolikt i mindre revisionsbyråer. Willet och 
Page (1996) visade dock att revisorer från mindre byråer inte var signifikant mer benägna att ta 
genvägar än revisorer från större byråer. Det har även rapporterats att upplevelserna kring 
tidspress och förekomsten av dysfunktionella genvägar skiljer sig beroende på revisorers 
formella kompetens. Alderman och Deitricks (1982) fann exempelvis att revisorer med lägre 
formell kompetens i högre utsträckning än revisorer med högre formell kompetens upplevde att 
det förekom tidiga granskningsavslut. 

Forskningen kring tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines är tvetydig då det också finns 
studier som motsäger att detta skulle skapa problem för revisionskvaliteten. Tidspress orsakad av 
tidsbudgetar har i huvudsak fokuserats i tidigare forskning men det finns forskare (Kelley et al., 
1999; Ekholm, 2010) som valt att även inkludera tidspress orsakad av deadlines. Forskning som 
genomförts har i huvudsak studerat förhållanden utanför Skandinavien såsom i USA och i 
Storbritannien. Det finns indikationer på skillnader mellan länder; bland annat rapporterades 
högre nivåer av dysfunktionella beteenden från Irland (Otley & Pierce, 1996; Pierce & Sweeney, 
2004) än från USA (Buchheit et al. 2009). I Finland studerade Antila (2004) och Ekholm (2010) 
problemet bland finska revisorer och i en jämförelse mellan de båda resultaten kunde Ekholm 
(2010) konstatera att nivån på de båda typerna av tidspress, orsakad av tidsbudgetar och 
deadlines, hade ökat. Hon kunde också urskilja en något större ökning av tidspress orsakad av 
deadlines än av tidspress orsakad av tidsbudgetar. Pierce och Sweeney (2004) kunde i sin tur 
uttyda att revisionsbyråerna i högre utsträckning än tidigare hade övergått till att tidsstyra 
revisionsprocesserna genom deadlines. Eftersom tidspressen kan förknippas med 
konkurrenssituationen så menar Ekholm (2010) att ökningen kan vara ett tecken på att 
konkurrensen i Finland tilltagit ytterligare. Detta resultat visade också att skillnaderna mellan 
revisorer med olika formell kompetens hade minskat då även revisorer med högre formell 
kompetens utsattes för tidspress. Trots att tidspress förekom bland de finländska revisorerna så 
verkade inte detta leda till att dysfunktionella beteenden förekom i någon högre utsträckning. De 
förkom dock mest frekvent vid tidspress orsakad av deadlines. I Sverige är forskning inom 
området sällsynt men Svanberg och Öhman (2013) behandlade problemet med tidspress orsakad 
av tidsbudgetar och fann att svenska revisorer ansåg tidsbudgetar som relativt uppnåeliga. 
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1.2 Problemformulering och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av att tidigare forskningsresultat inte är samstämmiga samt att forskningen inom 
Skandinavien är begränsad så har vi formulerat följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning upplever svenska revisorer tidspress orsakad av tidsbudgetar och 
deadlines i sitt arbete? 

2. I vilken utsträckning förekommer det att svenska revisorer genar på ett dysfunktionellt 
sätt? 

3. Vilka skillnader finns mellan revisorer med olika byråtillhörighet samt mellan revisorer 
med olika formell kompetens gällande den upplevda tidspressen och de dysfunktionella 
beteendena? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines samt i vilken utsträckning de genar på 
ett dysfunktionellt sätt. Vi ämnar även göra jämförelser mellan revisorer med olika 
byråtillhörighet samt mellan revisorer med olika formell kompetens.  
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2. Referensram 

2.1 Tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines 

2.1.1 Tidspress 
De senaste revisionsskandalerna och finanskrisen har riktat uppmärksamheten mot just 
revisionskvaliteten och alla de faktorer som forskning visat påverka denna. Ökade krav på 
revisionskvalitet har frambringats i takt med att näringslivet blivit mer komplext samt att behovet 
av tillförlitlig information om företag har ökat bland intressenter som blivit mer riskmedvetna. 
(Willet & Page, 1996) Faktorer som tidigare forskning identifierat som kan påverka 
revisionskvaliteten är bland annat de två typer av tidspress som vi valt att fokusera denna studie 
på; tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Med tidspress orsakad av tidsbudgetar avses 
den tidspress som uppstår till följd av att ett visst antal arbetstimmar har budgeterats för ett 
revisionsuppdrag. Med tidspress orsakad av deadlines avses den tidspress som uppstår till följd 
av att ett revisionsuppdrag måste vara färdigt före en viss tidpunkt. (Kelley et al., 1999) Som 
tidigare nämnts är revision en tjänst vilket innebär att personalkostnaderna är revisionsbyråernas 
huvudsakliga kostnader som priserna som erbjuds klienterna baseras på. Kostnadskontroller i 
form av tidsbudgetar och deadlines är härmed ett sätt för dem att styra revisorernas arbetstid för 
att möta den konkurrensutsatta marknaden och klienternas efterfrågan på billiga 
revisionsarvoden. De enskilda revisorerna måste, när tidsmålen blir för snäva, minska 
tidsåtgången för granskningen i fråga, dock förenligt med god yrkessed och kraven för god 
revisionskvalitet (Otley & Pierce, 2004). 

2.1.2 Tidsbudgetar 
Tidsbudgetar är ett genomgripande och viktigt verktyg inom revisorsyrket och används ofta för 
att planera revisionens granskningssteg samt för att dela upp arbetet inom revisionsteamet. 
Tidsbudgetar ger underlag för att uppskatta och kontrollera kostnader, för att tillhandahålla bevis 
på överensstämmelse med det föregående årets tidsåtgång av granskningsuppdraget samt för en 
ordentlig revisionsplanering och tillsyn. Tidsbudgetar hjälper alltså revisionsbyråerna att 
balansera kostnadskontroll och kvalitet i det praktiska arbetet. Denna uppskattning av tidsåtgång 
kan ge ett bra underlag för att effektivisera revisionsarbetet men kan samtidigt ge upphov till 
tidspress bland revisorerna. (Kelly & Margheim, 1990; Liyanarachchi & McNamara, 2008; 
Bowrin & King, 2010) Om oförutsedda omständigheter leder till att mer arbete krävs än vad som 
budgeterats för revisorerna så svarade ungefär 80 procent av revisorerna i Willet och Pages 
(1996) studie att detta ytterligare arbete genererar mer tidspress för dem. För snäva tidsbudgetar 
kan alltså skapa problem men det har också konstaterats att de är nödvändiga verktyg för såväl 
revisionsbolagen som för de enskilda revisorerna (Alderman & Deitrick, 1982). 

Otley och Pierce (1996) fann i sin studie av förhållandena på Irland att 45 procent av revisorerna 
generellt upplevde tidsbudgetar som antingen mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga eller 
omöjliga att uppnå och 27 procent av revisorerna uppgav att de sällan eller aldrig uppnådde 
tidsbudgetarna. När sedan Pierce och Sweeney (2004) genomförde en liknande studie visade det 
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sig att samma andelar uppgick till 36 respektive 13 procent vilket kan tolkas som att 
tidsbudgetarna under perioden mellan de båda studierna hade blivit mer realistiska. Ekholms 
(2010) studie visade att revisorer upplevde tidspress orsakad av tidsbudgetar i måttlig grad och i 
Svanberg och Öhmans studie (2013) framkom att svenska revisorer fann tidsbudgetar som 
relativt uppnåeliga. Mot bakgrund av ovan förda resonemang formulerar vi därför följande 
hypotes: 

H1: Svenska revisorer upplever uppsatta tidsbudgetar i allmänhet som mycket lätta att 
uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning. 

2.1.3 Deadlines 
En deadline kan vara både intern och extern. En internt uppsatt deadline är när en tid bestäms 
inom byrån om när revisionsuppdraget skall vara klart medan en externt uppsatt deadline kan 
bestå av ett krav från klienten om när uppdraget ska vara klart. Det kan också handla om att en 
annan extern part kräver att det ska vara klart före en viss tidpunkt, exempelvis 
skattemyndigheternas krav om när deklarationerna ska vara inlämnade (Sweeney & Pierce, 
2004). Vi har dock valt att inte skilja på dessa typer av deadlines eftersom vi utgår ifrån att en 
generell tidspress kan uppstå i de båda fallen. De tidigare studier vi tagit del av och presenterar 
nedan har inte heller gjort denna åtskillnad utan enbart kallat det för tidspress som kan uppstå på 
grund av deadlines. 

Risken med tidspress orsakad av deadlines framkallas främst genom att revisionsbranschen 
expanderar och att den ökade efterfrågan på revisionstjänster inte sker i samma utsträckning som 
nyanställningar (Sweeney & Pierce, 2004). Efterfrågan på revisionstjänster ökar inte bara 
generellt utan pendlar också under året eftersom företag oftast anlitar revisorer i första hand för 
granskningar relaterade till årsbokslut och deklarationsinlämningar. Revisionens efterfrågan styrs 
härmed mycket utefter valda räkenskapsår vilket i dag gör revisorsyrket till ett säsongsbetonat 
arbete. Pierce och Sweeney (2004) menar att det finns tendenser till att revisionsbyråerna istället 
för att kontrollera kostnaderna genom tidsbudgetar övergått till att i högre grad än tidigare 
använda sig av deadlines för att tidsstyra revisionsprocesserna. De anser att detta delvis beror på 
att tidsbudgetar lämpar sig bättre inom mindre revisionsuppdrag där revisionsarvodet är lägre 
och förmågan att påverka arvodet är begränsat. Mycket forskning behandlar tidspress orsakad av 
tidsbudgetar men forskning kring tidspress orsakad av deadlines är begränsad. Vissa menar att 
tidspress orsakad av deadlines inte kan verka utan tidspress orsakad av tidsbudgetar. Kelley et al. 
(1999) studerade dessa typer av tidspress mot varandra där de med hjälp av en enkät frågade ut 
revisorer från fyra stora och två mindre revisionsbyråer. Studien uppnådde en svarsfrekvens på 
23 procent (85 svar av 374 utskickade frågeformulär) vilket betraktades som vanligt vid denna 
typ av studie. Resultatet visade att revisorer generellt upplever en starkare tidspress orsakad av 
deadlines än av tidsbudgetar. Ekholm (2010) som studerade förhållandet bland de finländska 
revisorerna styrker också detta skifte då förekomsten av tidspress orsakad av deadlines hade ökat 
aningen mer än tidspressen orsakad av tidsbudgetar vid jämförelsen med resultatet som Antila 
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(2004) tidigare visat. I Ekholms (2010) studie uppgav de flesta revisorerna att de upplevde 
tidspress orsakad av tidsbudgetar i måttlig grad och tidspress orsakad av deadlines i ganska hög 
grad. 

Mot bakgrund av detta resonemang vore det skäligt att anta att tidspress orsakad av deadlines 
också skulle ha ökat i Sverige. Att konstatera en ökning innebär dock inte automatiskt att tidpress 
skulle förekomma i väsentlig utsträckning. Eftersom både Svanberg och Öhmans (2013) studie 
och andra internationella studier påvisat att tidspress inte förekommer i någon anmärkningsvärt 
stor utsträckning så formulerar vi följande hypotes: 

H2: Svenska revisorer upplever uppsatta deadlines i allmänhet som mycket lätta att 
uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning. 

2.2 Dysfunktionella beteenden 

2.2.1 Att gena på ett funktionellt eller dysfunktionellt sätt 
Problemet kring tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines handlar om att det kan skapa 
motiv för revisorerna att minska tidsåtgången för revisionsuppdragen genom att ta icke godkända 
genvägar som i sin tur kan hota revisionskvaliteten (Willett & Page, 1996). Forskning har visat 
att revisorer kan hantera tidspressen på två olika sätt; genom att använda sig av funktionella eller 
dysfunktionella beteenden. Funktionella beteenden kan handla om att revisorerna exempelvis 
arbetar hårdare och debiterar full tid för det, att de arbetar övertid och får övertidsersättning för 
detta, att de begär mer tid för uppdragen hos överordnade eller att de använder sig av en mer 
effektiv arbetsteknik. Dysfunktionella beteenden kan handla om att revisorerna gör för tidiga 
granskningsavslut, att de accepterar svaga förklaringar av klienter eller att de hoppar över 
väsentliga delar i granskningarna, vilka alla är exempel på beteenden som direkt hotar 
revisionskvaliteten. De kan också välja att arbeta mer tid och inte rapportera detta trots att tiden 
anses som debiterbar gentemot klienten vilket ofta benämns underrapportering av tid. (Kelly & 
Margheim, 1990; Pierce & Sweeney, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Ekholm, 2010) 
För att konkretisera begreppen så utgår vi fortsättningsvis från att revisorer, när de utsätts för 
tidspress orsakad av tidsbudgetar och/eller deadlines, kan gena antingen genom att använda sig 
av dysfunktionella eller funktionella beteenden. 

Kelley et al. (1999) avslutade sin enkätstudie med två öppna frågor då de ville ta reda på hur 
revisorerna handskades med tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Det vanligaste 
förekommande beteendet var funktionellt i form av att lägga fokus på riskområden vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar. Underrapportering var det oftast nämnda dysfunktionella beteendet. Vid 
tidspress orsakad av deadlines var det vanligast förekommande beteendena också funktionella i 
form av att arbeta längre, det vill säga fler timmar, att planera i förväg, att prata med högsta 
ledningen, att prioritera arbetsuppgifterna och att delegera ut arbetet till andra medarbetare. 
Forskningsresultat från Coram et al. (2003) visar att det vanligaste sättet att handskas med 
budgetöverskridanden var att använda sig av obetald övertid samt att det i en sådan situation 
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förväntades att revisorn skulle arbeta snabbare med andra arbetsuppgifter. Det mest osannolika 
sättet att hantera situationen på var att revisorn skulle arbeta med övertidsersättning (Kelley & 
Margheim, 1990; Coram et al., 2003). I Ekholms (2010) studie var otillräckliga granskningar det 
vanligaste förekommande dysfunktionella beteendet, det vill säga för tidiga granskningsavslut, 
och att acceptera klienters svaga förklaringar. Här framkom också att förekomsten av 
dysfunktionella beteenden var vanligare vid tidspress orsakad av deadlines än vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar. Efter en genomgång av tidigare studier valde vi att studera förekomsten 
av att revisorer genar genom användandet av beteendena som presenteras nedan i tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Dysfunktionella och funktionella genvägar vid tidspress 

Genväg Förklaring 

Påverkar 
revisionskvaliteten 
negativt 

Underrapportering av tid 

Använder sig av obetald övertid och inte 
rapporterar in timmarna för detta, så kallad 
underrapportering av tid Nej 

Hoppar över väsentliga poster 

Granskar inte alla väsentliga poster inom ett 
uppdrag, det vill säga genar och avslutar 
uppdraget för tidigt Ja 

Accepterar bristfälliga förklaringar 

Accepterar en klients bristfälliga förklaringar som 
inte skulle ha accepterats om tidspressen inte 
existerade Ja 

Dysfunktionella Tar tid på bekostnad av andra uppdrag 

Tar tid från andra revisionsuppdrag för att 
kompensera för den snäva tidsramen, det vill säga 
att tid tas på andra uppdrags bekostnad Ja 

Omfördelning 

Omfördelar arbetsuppgifterna inom 
revisionsuppdraget för att kompensera för den 
snäva tidsramen Nej 

Delegering 

Delegering av delar av revisionsarbetet inom ett 
uppdrag till medarbetare inom byrån 

Nej 

Funktionella Tilldelar uppdraget mer tid 

Revisionsuppdraget tilldelas mer tid som debiteras 
klienten eller vars kostnad byrån står för 

Nej 

I tabell 2.1 kan vi se att vi valt att studera fyra dysfunktionella beteenden samt tre funktionella 
beteenden som förekommit i tidigare studier. Vi antar att de funktionella beteendena vidtas som 
genvägar i enlighet med att en god revisionskvalitet ska upprätthållas. I vår studie har vi alltså 
valt att fokusera på de dysfunktionella beteendena; underrapportering av tid, att hoppa över 
väsentliga poster, att acceptera bristfälliga förklaringar samt att ta tid på bekostnad av andra 
uppdrag, där de tre sistnämnda antas ha en direkt negativ effekt på revisionskvaliteten. Varför vi 
också valt att inkludera underrapportering av tid som inte antas ha någon direkt negativ effekt på 
revisionskvaliteten är för att detta beteende i tidigare forskning visat sig vara ett problem som 
inte är funktionellt i längden (e.g. Kelly & Margheim, 1990).  
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2.2.2 De dysfunktionella beteendenas förekomst 
Flera tidigare studier stödjer resonemanget att revisorer ibland inte har förmågan att klara de 
upplevt snäva tidsbudgetarna samt att det kan leda till att de vidtar genvägar som inkluderar 
dessa dysfunktionella beteenden som kan ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten (Kelly & 
Margheim, 1990; Otley & Pierce, 1996; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Bowrin & King, 
2010). Desto svårare tidsbudgetarna är att uppnå, desto större är tidspressen på revisorn och 
desto mer sannolikt är det att dysfunktionella beteenden kommer att förekomma (Ponemon, 
1992). I Kelley & Margheims (1990) studie erkände 40 procent av revisorerna att de deltagit i 
viss kvalitetsförsämring vid vissa uppdrag och i Kelleys et al. (1999) resultat kunde det uttydas 
att tidspress orsakad av tidsbudgetar oftare förknippas med underrapportering av tid jämfört med 
tidspress som orsakats av deadlines. I Alderman och Deitricks (1982) studie framkom att 67 
procent av revisorerna ibland underrapporterade tid för att hålla tidsbudgetarna. Trettioen procent 
angav en uppfattning om att revisorer i allmänhet ibland avslutar granskningar i förtid och 20 
procent angav att revisorer inom byrån de själva var verksamma inom ibland genomförde för 
tidiga granskningsavslut. I Pierce & Sweeneys (2004) studie framkom att 36 procent av 
revisorerna sällan eller aldrig skulle kunna uppnå uppsatta tidsbudgetar om de inte 
underrapporterade tid. 

Alderman och Deitricks (1982) studie var en av de första som försökte mäta och förklara 
revisorernas dysfunktionella beteenden. Resultaten visade bland annat en hög förekomst av för 
tidigt avslutade granskningssteg. För tidiga granskningsavslut beskrivs som att det är när ett 
granskningssteg inom revisionsuppdraget avslutas för tidigt och inte genomförs korrekt samt är 
något som ofta utelämnas i arbetsnoteringarna. Eftersom denna typ av beteenden direkt skadar 
revisionens system så utgör det ett omedelbart och allvarligt hot mot revisionskvaliteten då 
majoriteten, 96 procent, av de tillfrågade revisorerna i studien instämde starkt eller instämde 
kring att särskilda revisionsgranskningssteg stödjer en korrekt utförd revision och således kan 
betraktas som mycket viktiga för den slutgiltiga revisionskvaliteten. I Willet och Pages (1996) 
studie framkom dock att många revisorer gjort för tidiga granskningsavslut. Det var då 22 
procent som hävdade att de aldrig påskyndat granskningen genom att använda sig av för tidiga 
granskningsavslut. Det framgick också att mer än hälften av de tillfrågade revisorerna trodde att 
de hade stött på kollegor som hade påskyndat granskningar genom att förkasta obekväma objekt 
samt medgav att de hade frestats i den riktningen själva. I Otley och Pierces (1996) studie var det 
37 procent som erkände att de under det senaste året hade accepterat klienters svaga förklaringar, 
33 procent som angav att de under en rimlig nivå hade upplevt nedsatt arbetsförmåga i ett 
granskningsmoment och 26 procent uppgav att de hade underrapporterat debiterbar arbetstid. 
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Det vanligaste dysfunktionella beteendet som förekom i Kelleys et al. (1999) och Corams et al. 
(2003) studier var underrapportering av tid. Underrapportering av debiterbar tid, varvid 
revisorerna rapporterar färre timmar än vad som faktiskt utnyttjas för att slutföra ett visst 
revisionsuppdrag, kan vidtas till följd av konkurrens och under stressiga förhållanden inom 
byråerna. Otley och Pierce (1996) ställde en direkt fråga kring huruvida revisorerna någon gång 
hade underrapporterat timmar och då medgav 55 procent att de använt sig av detta beteende. 
Dock så angav nästan två tredjedelar av dem en högre nivå på underrapporteringen i allmänhet 
än vad de själva erkände. De trodde alltså att andra använde sig av underrapportering i högre 
utsträckning än de själva. Flera studier har också beräknat hur stor andel av den totala 
debiterbara tiden som enligt deras resultat underrapporteras. I Lightners et al. (1983) studie 
uppgick denna andel till 5 procent, i Kelley och Margheims (1990) studie uppgick andelen till 
3,2 procent och i Otley och Pierces (1996) studie uppgick den till 10,9 procent. Det har också 
framkommit resultat som tyder på att dessa beteenden ibland inom organisationskulturen 
uppfattas som korrekta eller rentav som krav (McNair, 1991; Otley & Pierce, 1996). 

Utifrån ovan förda resonemang utgår vi från att förekomsten av dysfunktionella beteenden kan 
relateras till tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. För att studera förekomsten av 
dysfunktionella beteenden bland svenska revisorer använder vi oss av begreppet att de genar i sitt 
granskningsarbete. Vi formulerar härmed följande hypoteser:  

H3: Svenska revisorer genar generellt i sitt granskningsarbete i låg utsträckning vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. 

H4: Svenska revisorer genar generellt i sitt granskningsarbete i låg utsträckning vid 
tidspress orsakad av deadlines. 

2.3 Skillnader mellan olika revisorer 

2.3.1 Revisionsbranschen och byråtillhörighet 
Revision är nödvändig för en fungerande marknad eftersom människor behöver trovärdiga 
beslutsunderlag som de kan förlita sig på. Dagens revisionsbransch har utvecklats och formats av 
en rad olika händelser och faktorer. I dag domineras revisionsmarknaden såväl internationellt 
som nationellt inom Sverige av fyra stora revisionsbyråer som fått samlingsnamnet the Big 4. 
Dessa består av PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Tillsammans har de en 
marknadsandel på mer än 90 procent av de allra flesta EU-medlemsstaters marknader för 
revisionstjänster. (KOM 2010:561; Wallerstedt, 2009) I tidigare studier som ämnat studera 
skillnader mellan stora och små revisionsbyråer kan vi utläsa att det är vanligast att skilja mellan 
just the Big 4 och andra revisionsbyråer eller att koncentrera studien endast till the Big 4 (Otley 
& Pierce, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; Sweeney & Pierce, 2004; Liyanarachchi & 
McNamara, 2008). Det förekommer också att vissa mindre revisionsbyråer istället kan betraktas 
som internationellt stora revisionsbyråer och inkluderas i denna kategori (Willet & Page, 1996). 
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Sveriges näringsliv består till en stor andel av små och medelstora ägarledda företag vilket 
förklarar den svenska generella marknadsuppbyggnaden för revisionsbyråer där det skulle kunna 
betraktas som felaktigt att utgå från en marknadsindelning där enbart the Big 4 klassificeras som 
större (Statistiska centralbyrån SCB, 2012). Efter en genomgång av uppgifter från 
företagsdatabasen Affärsdata så framkommer det att tre andra revisionsbyråer också utmärker sig 
som större i förhållande till andra sett till antal anställda. Revisionsbyrån Grant Thornton är till 
exempel nästan lika stor som Deloitte och sett till kontor på lokala marknader kan de i vissa fall 
till och med betraktas som större, e.g. Sundsvall. Vi har härmed valt att göra en indelning där the 
Big 4, Grant Thornton, BDO och Mazars betraktas som större revisionsbyråer då de utgör de sju 
största i Sverige. Övriga byråer betraktas som mindre. 

2.3.2 Skillnader mellan revisorer med olika byråtillhörighet 
Tidigare forskning har visat att det finns en skillnad kring upplevelserna av tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och deadlines hos revisorer som är verksamma inom större och mindre 
revisionsbyråer. Liyanarachchi och McNamaras (2008) resultat visar att revisorer som arbetar för 
större byråer upplever större tidspress orsakad av tidsbudgetar än revisorer som arbetar för 
mindre byråer. Forskarna menar att en förklaring till detta kan vara att arbetsmiljön och 
arbetsrutinerna skiljer sig åt. Dessutom har studier pekat på att det skiljer sig på så sätt att de kan 
ha olika utomstående uppfattningar kring vad revisionskvalitet innebär, att de kan vara 
verksamma på olika arbetsvillkor och att de kan ha olika typer av klientstockar. Revisorerna kan 
också ha olika uppfattningar om vad som krävs för arbetstillfredsställelse samt att formen av 
budgetarbete och uppsättande av deadlines kan skilja sig, vilket också kan påverka graden av 
upplevd tidspress (Pierce & Sweeney, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008). Det finns 
också forskning som visat på att förekomsten av dysfunktionella beteenden kan skilja sig åt 
beroende på om revisorn är verksam vid en större eller mindre revisionsbyrå. Margheim och 
Pany (1986) fann i sin studie att för tidiga granskningsavslut var mer sannolikt förekommande i 
mindre revisionsbyråer och Willet och Page (1996) visade ett resultat som tyder på att större 
revisionsbyråer var mer benägna att betala för den övertid som krävdes, det vill säga att 
underrapportering av tid var mindre vanligt bland större revisionsbyråer. I jämförelse med 
revisorer från mindre byråer ansåg revisorerna från de större att kvalitet och förmågan att slutföra 
arbeten i tid var viktigare än att gena i granskningarna för att uppnå detta. De fann dock ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna gällande tidspress orsakad av tidsbudgetar och inte heller 
gällande benägenheten att ta oregelbundna genvägar. 

Studier från andra länder i världen har rapporterat att större byråer har en mycket 
konkurrensutsatt miljö medan revisorer vid mindre byråer har närmare kontakt med såväl 
varandra som de mindre företag de reviderar och att de generellt upplever en lägre grad av 
tidspress. Forskningen borde, i och med att the Big 4 fokuserats i hög utsträckning, utökas till att 
också inkludera mindre revisionsbyråer med hänvisning till att omvärlden för dessa kan vara 
betydligt annorlunda. Vi formulerar följande hypotes som bygger på Liyanarachchi och 
McNamaras (2008) resultat: 
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H5: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer upplever tidspress orsakad av 
tidsbudgetar i större utsträckning än revisorer vid mindre byråer. 

Eftersom vi också ämnar studera förekomsten av att svenska revisorer genar i granskningsarbetet 
och då tidigare studier påvisat att det kan finnas skillnader även här så formulerar vi också 
följande hypotes: 

H6: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer genar generellt i sitt 
granskningsarbete i mindre utsträckning än revisorer som arbetar vid mindre byråer vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. 

Då tidigare forskning ligger till grund för H5 och H6 torde det också vara skäligt att anta att 
samma förhållanden kan råda vid tidspress orsakad av deadlines. Vi formulerar härmed följande 
hypoteser: 

H7: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer upplever tidspress orsakad av 
deadlines i större utsträckning än revisorer vid mindre byråer. 

H8: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer genar generellt i sitt 
granskningsarbete i mindre utsträckning än revisorer som arbetar vid mindre byråer vid 
tidspress orsakad av deadlines. 

2.3.3 Revisorshierarkin och revisorns formella kompetens 
Revisionsbyråer är ofta uppbyggda med en hierarkisk organisationsstruktur. Denna struktur 
kännetecknas av att de anställda följer en typ av karriärstege som kan vara mer eller mindre 
utvecklad. Stegen är strukturerade på så sätt att olika befattningar har olika erfarenhet och 
därmed olika ansvarsområden. De allra största revisionsbyråerna är ofta starkt hierarkiskt 
uppbyggda i förhållande till mindre revisionsbyråer. (Alderman & Deitrick, 1982; Wallerstedt & 
Öhman, 2011) Revisorer arbetar oftast i team. En nyanställd utan tidigare erfarenheter från 
revisionsbranschen börjar ofta som revisorsassistent och längst ner i hierarkin. Inom vissa byråer 
betecknas denne som junior revisor. En granskningsledare tilldelar revisorsassistenten 
arbetsuppgifter och går även igenom arbetet efteråt och ger feedback. Inom vissa byråer 
betecknas denne som senior revisor. En granskningsledare kan sägas vara en mer erfaren 
revisorsassistent. Granskningsledaren rapporterar i sin tur vidare till en manager. En manager är 
oftast en godkänd eller auktoriserad revisor och har bland annat i uppgift att gå igenom 
granskningsledarens och revisorsassistentens arbete för att säkerställa kvaliteten på revisionen. 
Managern sköter huvuddelen av revisionsuppdraget och har därmed huvudansvaret för 
revisionen näst efter den påskrivande revisorn. De som arbetar som managers är i hög grad 
engagerade i att generera en god klientrelation och i att besvara mer komplicerade frågor från 
klienter. De är därmed revisionsbyråns ansikte utåt. Managers rapporterar sedan vidare till den 
påskrivande revisorn som går igenom hela revisionsuppdraget innan revisionsberättelsen 
undertecknas och avges. Många av de påskrivande revisorerna blir också delägare, eller partners, 
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i byrån. Dessa personer styr hela revisionsbyråns riktning och ansvarar tillsammans med andra 
på samma position för företagets verksamhet. Dessa personer har oftast mest erfarenhet av yrket 
och av byrån samt innehar högre kunskaper. (Wallerstedt & Öhman, 2011) 

Ovan givna beskrivning av revisionsbyråernas hierarkiska organisationsstruktur är mycket 
generell och kan skilja sig åt kraftigt beroende på revisionsbyrå. Mindre revisionsbyråer är oftast 
mindre hierarkiskt uppbyggda vilket innebär att ett eller flera steg kan överlappa varandra. Till 
exempel så är det vanligt att granskningsledaren rapporterar direkt till den påskrivande revisorn 
och att den påskrivande revisorn också kan ha rollen som både granskningsledare och manager. 
Med hänvisning till revisorsnämndens allmänna krav för auktorisation så kan vi vara tämligen 
säkra på att en godkänd eller auktoriserad revisor har längre erfarenhet och högre kompetens än 
nyanställda revisorer som börjar sin karriär längst ner i hierarkin. Eftersom vi valt att studera 
revisorer från revisionsbyråer av alla storlekar så har vi valt att göra en indelning enligt 
revisorsnämndens mått på revisorers formella kompetens, det vill säga mellan godkända och 
auktoriserade revisorer kontra andra revisorer. 

2.3.4 Skillnader mellan revisorer med olika formell kompetens 
Tidigare forskning beskriver avanceringsprocessen inom revisionsbyråerna som att den består av 
tidsbaserade befordringar vilket innebär att de ofta inte har något val annat än att prestera för en 
avancering (Fogarty, 1994). Buchheit et al. (2009) studerar två typer av utvärderingar av 
revisorer som ligger till grund för den enskilda revisorns befordrings- och 
avanceringsmöjligheter inom revisionsbyrån. Dessa utvärderingar kan dels baseras på revisorns 
prestationer och rykte denne skaffat sig under tidigare uppdrag men också på hur väl de uppfyller 
sina tidsbudgetar. Flera forskare menar att detta kan motivera revisorer till att välja 
dysfunktionella genvägar på så sätt att de ser en fördel i att minska tidsåtgången när de vet att det 
kan resultera i att utvärderingarna av deras arbetsprestationer ser bättre ut. (Alderman & 
Deitrick, 1982; Kelley & Margheim, 1990; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Buchheit et al., 
2009; Bowrin & King, 2010) 

Tidigare studier har visat att graden av upplevd tidspress samt förekomsten av att gena genom att 
använda sig av dysfunktionella beteenden kan skilja sig beroende på var i karriärstegen 
revisorerna befinner sig. I Ekholms (2010) studie hade tidspressen tilltagit mest bland revisorer 
med högre formell kompetens. Revisorer med lägre formell kompetens utsätts oftast för mer 
tidspress eftersom de ofta har starkare motiv till att avancera inom byrån och därmed är mer 
måna om att få goda utvärderingar (Otley & Pierce, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; Buchheit et 
al. 2009). Över en tredjedel av de tillfrågade revisorerna i Pierce och Sweeneys (2004) studie 
uppfattade att tidsbudgetarna var alltför viktiga för prestationsutvärderingarna. I Alderman och 
Deitricks (1982) studie uppgav 39 procent av revisorerna med lägre formell kompetens att det 
förekom för tidiga granskningsavslut jämfört med 11 procent av revisorerna med högre formell 
kompetens. De mer erfarna revisorerna upplevde också mer tidspress orsakad av deadlines, vilket 
kan bero på att revisorerna med högre formell kompetens har större ansvar för att 
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revisionsuppdragen blir klara i tid. Resultatet visade också att revisorer med lägre formell 
kompetens upplevde mer tidspress orsakad av tidsbudgetar än av deadlines. Dessa resultat styrks 
på samma sätt i Kelleys et al. (1999) studie då 62 procent av revisorerna med högre formell 
kompetens uppgav att de upplevde mer tidspress orsakad av deadlines jämfört med 45 procent av 
de andra revisorerna. Av revisorerna med lägre formell kompetens upplevde 47 procent mer 
tidspress orsakad av tidsbudgetar jämfört med 28 procent av revisorerna med högre formell 
kompetens. Vi formulerar härmed följande hypoteser: 

H9: Revisorer med högre formell kompetens upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. 

H10: Revisorer med högre formell kompetens upplever tidspress orsakad av deadlines i 
större utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. 

I Willet och Pages (1996) studie framkom att de flesta nyligen kvalificerade revisorerna någon 
gång under sin utbildning hade gjort för tidiga granskningsavslut. I Otley och Pierces (1996) 
studie framkom att 95 procent av de tillfrågade revisorerna trodde att revisorer med högre 
formell kompetens använt sig av underrapportering och 28 procent av revisorerna med högre 
formell kompetens uppgav att de ibland gjort för tidiga granskningsavslut. Ekholm (2010) visade 
också att revisorer med lägre formell kompetens var mer benägna att använda sig av 
dysfunktionella beteenden än revisorer med högre formell kompetens varvid också följande 
hypoteser formuleras: 

H11: Revisorer med högre formell kompetens genar generellt i sitt granskningsarbete i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens vid tidspress orsakad av 
tidsbudgetar. 

H12: Revisorer med högre formell kompetens genar generellt i sitt granskningsarbete i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens vid tidspress orsakad av 
deadlines. 
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3. Metod 

3.1 Litteraturval och källkritik 

Vi påbörjade detta arbete med att samla in litteratur till referensramen. Huvuddelen av denna 
studie bygger på forskningslitteratur kring tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Den 
tidigare forskningen ligger till grund för studiens hypoteser och frågeformulär (se bilaga 8). Vi 
sökte efter forskningsartiklar i huvudsak gjorts genom Mittuniversitetets databaser: Business 
Source Premier och verktyget Google Scholar, samt utifrån tips från handledaren. De sökord som 
användes (på svenska respektive engelska) var; tidspress, tidsbudget, deadlines, revisionskvalitet, 
dysfunktionella beteenden och underrapportering. Den övervägande delen av artiklarna som 
användes i denna studie är hämtade ur Peer Reviewed Academic Journals, vilket innebär att de 
har utsatts för kritisk granskning innan de har publicerats och på så sätt ansågs de vara säkra och 
tillförlitliga källor. Artiklarna valdes utifrån deras relevans för studiens ämne. Flera av artiklarna 
i referensramen är gamla vilket gör att giltigheten kan ifrågasättas men dessa studier ligger till 
grund för mycket av den forskning som bedrivs idag vilket vi anser gör källorna relevanta. Vid 
artikelsökningen använde vi även kedjereferenser, det vill säga att vi sökte upp artiklar som 
refererats till i den artikel vi tagit del av. Litteraturreferenserna i form av böcker är mestadels 
kurslitteratur från vår utbildning. 

3.2 Val av forskningsmetod 

För att genomföra en studie i enlighet med frågeställningarna, det beskrivna syftet och 
hypoteserna, så valdes en kvantitativ metodik. En kvantitativ metod ger mätbara resultat med 
möjlighet till jämförelser och är en metod användbar för att få information från många enheter 
och få variabler. I en kvantitativ studie strävar forskarna ofta efter att få en bredd i 
forskningsresultaten och på så sätt skapa möjligheter för att dra generella slutsatser utifrån 
resultatet (Holme & Solvang, 1997; Fowler, 2009). Enkätstudier används främst för att samla in 
material för att få en representativ kartläggning av människors åsikter, upplevelser, inställningar 
etc. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines.  Baserat på syftet valdes en enkätstudie 
i form av ett strukturerat frågeformulär. Valet av en enkätstudie baserades i första hand på att 
metoden tillåter insamling av stor mängd data från en betydande population, till en låg kostnad 
(Ejlertsson, 2005). Som studenter hade vi ingen finansiering till uppsatsen och en enkätstudie 
möjliggjorde att vi trots detta kunde nå ut till ett stort geografiskt område. En fördel med 
enkätstudier är att respondenterna har möjlighet att i lugn och ro begrunda enkätfrågorna och 
överväga svarsalternativen, samt att det inte finns någon risk att de påverkas av intervjuareffekter 
som vid kvalitativa metoder. (Ejlertsson, 2005) 
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Vi valde att genomföra vår studie genom en webbaserad enkät för att nå ut till så många 
revisorer runt om i Sverige som möjligt samt för att få in så många svar som möjligt på den 
begränsade tid som vi hade till förfogande. Med dagens IT-verktyg ansåg vi att denna metod 
skulle göra insamlandet av det empiriska materialet relativt enkelt, då enkäten på ett snabbt sätt 
kunde nå ut till många revisorer och bearbetningen av svaren sedan kunde sammanställas, testas 
och analyseras. Vi valde att skapa enkäten i det webbaserade programmet Enalyzer Survey 
Solution som erbjöd en sex månader lång gratis licens för studenter.  

3.3 Studiens genomförande 

3.3.1 Operationalisering 
Operationalisering handlar om att frågeställningar skapas för att kunna fånga in och ge svar på 
hypoteser, vilket i sin tur kan leda till en god validitet. Vår operationalisering bygger i stort på 
redan vetenskapligt prövade frågeställningar. Vi utgick från tidigare forskning och 
frågeställningar ställdes upp i en kombination som avsåg besvara studiens hypoteser. Enkäten 
bestod av totalt elva frågor som förutom bakgrundsfrågorna behandlade tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och deadlines samt dysfunktionella beteenden. 

Genomgående i arbetet med att utforma frågeformuläret var att försöka hålla det så kort och 
precist som möjligt. Detta har gjorts med hänvisning till risken för stora bortfall förknippat med 
studentuppsatser generellt men också med den rådande högsäsongen inom revisionsbranschen 
vid tiden för denna studies genomförande i åtanke. Enkätfrågorna och följebreven gick först 
igenom ett flertal omarbetningsfaser tillsammans med handledaren innan en pilotstudie 
genomfördes. Två yrkesverksamma personer inom branschen med olik formell kompetens och 
byråtillhörighet medverkade i pilotstudien. Syftet med pilotstudien var att skapa en uppfattning 
kring om respondenterna tolkade frågorna och svarsalternativen på samma sätt som vi och om 
någon fråga saknade relevanta svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Pilotstudien gav oss feedback 
och tips på omformuleringar av vissa frågor och svarsalternativ. Ett förslag att komplettera med 
ytterligare en fråga framkom och en diskussion fördes kring ordningsföljden av frågorna och 
vissa svarsalternativ. Efter pilotstudien tillkom fråga 2 (ålder) i formuläret innan enkäten 
skickades ut. 

Enkätformuläret 
Frågeformuleringar och svarsalternativ hämtades från tidigare studier om tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och deadlines. Vi valde att börja enkäten med fem bakgrundsfrågor följt av sex 
frågor kring den upplevda tidspressen och de genvägar som kan antas vidtas till följd av denna 
press. Eftersom vi ämnande beskriva och analysera den eventuella skillnaden mellan 
tidsbudgetar och deadlines så valde vi att hålla isär dessa begrepp och utforma separata frågor. 
Enkäten tog ungefär fem minuter att besvara. För att öka validiteten i studien valde vi att ha 
frågor med fasta svarsalternativ samt att försöka formulera tydliga och ej vinklade frågor. Valet 
av att använda slutna svarsalternativ gjordes för att generera en lättare bearbetning av svaren 
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samtidigt som det syftade till att öka jämförbarheten mellan revisorernas svar. Vi valde att 
använda oss av olika nominella och ordinala skalor, vilket har gjorts i tidigare studier (Kelley & 
Margheim, 1990; Liyanarachchi & McNamara, 2008). Slutna svarsalternativ användes också för 
att öka svarsfrekvensen då vi ansåg att det kunde vara en stor risk att respondenterna inte svarade 
på enkäten om frågorna blev för detaljerade. (Bryman & Bell, 2005; Fowler, 2009) I följebreven 
och introduktionsmeddelandet beskrev vi syftet med studien, målgruppen, att full anonymitet 
utlovades samt gav en kortare definition om vad som avsågs med tidspress orsakad av 
tidbudgetar och deadlines. Detta gjordes för att minska risken för missuppfattningar och därmed 
bortfall. 

Bakgrundsfrågor 
Det finns frågor som ofta kommer igen i många studier och det är bland annat bakgrundsfrågor 
(fråga 1-5 i denna enkät) då det är vanligt att det finns skillnader i svarsfördelningen mellan män 
och kvinnor, mellan olika åldrar etc. Avsikten med dessa frågor var att kunna presentera 
skillnader mellan de svarande i enkäten om sådana fanns samt att kunna diskutera 
svarsfördelningen (Ejlertsson, 2005). Den första (kön), andra (ålder) och femte (region) frågan 
användes som kontroll mot eventuella snedfördelningar och inte för vidare analys gentemot 
studiens forskningsfrågor och hypoteser. Den tredje (formell kompetens) och fjärde 
(byråtillhörighet) frågan användes dock för att kunna analysera och besvara studiens tredje 
frågeställning och hypoteserna H5-H12. 

Primära frågor 
Enkätfrågorna sex och nio (tidspressens utsträckning) baserades på tidigare studier gjorda av 
Kelley och Margheim (1990) och Liyanarachchi och McNamara (2008). Vi valde att utforma 
frågorna lika som i de nämnda studierna men tidsbudgetar byttes ut mot deadlines i fråga nio. 
Dessa två frågor ämnade besvara studiens första och delvis tredje frågeställning samt 
hypoteserna H1, H2, H5, H7, H9 och H10. Fråga sju och tio (genar) delades också upp i tidspress 
orsakad av tidsbudgetar (fråga sju) och tidspress orsakad av deadlines (fråga tio). Formuleringen 
av dessa frågor inspirerades från Ekholms (2010) studie. Frågorna sju och tio ämnade besvara 
studiens andra och delvis tredje frågeställning samt hypoteserna H3, H4, H6, H8, H11 och H12. 
De sista enkätfrågorna; åtta och elva (beteenden som genvägar vid tidspress) baserades på 
enkätfrågor från studier gjorda av Kelley & Margheim (1990), Coram et al. (2003) och 
Liyanarachchi och McNamara (2008). Alternativ a, c och g återfanns i fråga tre från Corams et 
al. (2003) studie och Liyanarachchi och McNamara (2008) studerade förekomsten av 
underrapportering av debiterbar tid (alternativ a). Corams et al. (2003) studieresultat visade bland 
annat att det vanligaste sättet att handskas med budgetöverskridande var att revisorerna 
förväntades arbeta snabbare med andra arbetsuppgifter, därigenom vårt svarsalternativ e. 
Svarsalternativ f i enkätfrågorna åtta och elva; att delegera ut arbetet till andra medarbetare 
konstaterades vara en vanligt förekommande genväg vid tidspress enligt Kelleys et al. (1999) 
studie.  Sedan har vi alternativ d, att acceptera en kunds svaga förklaringar, som återfanns i Otley 
och Pierces (1996) studie. Slutligen har vi svarsalternativ b vilket inspirerades från flera tidigare 
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studier som handlade om att revisorer försöker arbeta effektivare och därigenom omfördelar 
arbetsuppgifter inom revisionsuppdragen. Vi valde att inte ha något fritext-alternativ i 
enkätfrågorna åtta och elva dels eftersom det inte har varit vanligt förekommande i tidigare 
studier och dels för att det hade kunnat leda till att svaren blev svåranalyserade och svåra att 
sammanställa. Ett sådant svarsalternativ ansågs även kunna skapa mer bearbetningstid och kräva 
eventuella uppföljningar. Enkätfrågorna åtta och elva användes som kontrollfrågor gentemot 
enkätfrågorna sju och tio, och ämnade ge en djupare inblick i studiens tredje frågeställning samt 
hypoteserna H3, H4, H6, H8, H11 och H12. Hypoteser som ämnade beskriva skillnader mellan 
olika revisorer analyserades alltså ihop med bakgrundsfrågorna tre och fyra.  

3.3.2 Urval 
Population och målgrupp 
Populationen för denna studie var svenska revisorer, vilket avsåg de revisorer som deltar i arbetet 
som leder fram till den slutgiltiga revisionsberättelsen. Vår målgrupp definierades härmed som 
auktoriserade revisorer, godkända revisorer samt andra revisorer. Den tredje gruppen innefattade 
revisorsassistenter, juniora/seniora revisorer och andra revisorer som varken är auktoriserade 
eller godkända men ändå arbetar inom denna revisionsprocess. Vi uteslöt således att en 
revisionsprocess kan innehålla andra kontakter och tjänster med klientföretagen som behandlar 
frågor kring revisionen (konsultation och rådgivning) trots att vi förstår att detta kan ha betydelse 
för en revisors bedömningar och beslut. Avgränsningen gjordes för att målgruppen inte skulle bli 
för omfattande. Det finns olika typer av revision, extern som intern. Denna studie fokuserades på 
den externa revisionen av företag och det granskningsarbete som leder fram till 
revisionsberättelsen. 

För att nå den valda målgruppen användes företagsdatabasen Affärsdata för kartläggning av alla 
revisionsbyråer i Sverige. Sökkriterierna som användes var; SNI-koden 69202, 
ekonomikonsultverksamhet, revision, aktiva företag, aktiebolag och företag med ordet revision i 
sitt registrerade företagsnamn. Det sista sökkriteriet motiverades med att företag som enbart är 
verksamma inom ekonomikonsultverksamhet, och således inte har någon revisionsverksamhet, 
inte tillhörde studiens målpopulation och därmed behövde exkluderas. Databasen genererade 
1042 företag med de givna sökkriterierna. Anledningen till att vi ämnade använda kriteriet 
aktiebolag var att det är allmänt känt att det är enklare att hitta uppgifter om företag som är 
registrerade som aktiebolag än om företag som är registrerade som till exempel enskilda firmor. 
Urvalet kompletterades sedan med byråerna som räknas till the Big 4 samt med 
revisionsbyråerna Grant Thornton, BDO och Mazars. Valet av urvalsram kunde medföra att 
företag som egentligen skulle ha ingått i populationen men inte hade ordet revision i sitt 
registrerade företagsnamn exkluderades. Detta ansågs ändå inte innebära en betydande felkälla 
för generaliserbarheten av resultatet eller för fortsättandet av studien eftersom majoriteten av den 
totala populationen av revisorer i Sverige fanns representerade genom de sju största 
revisionsbyråerna (the Big 4, Grant Thornton, BDO och Mazars).   
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Urval av respondenter och utskick av enkäter 
Urvalet av respondenter från varje enskild revisionsbyrå skedde genom eftersökande av varje 
enskild revisors e-postadress. Sökningarna gjordes i ett första steg med hjälp av sökmotorn 
Google. Först och främst letade vi efter länken till företagets egen hemsida. Förutbestämt var att 
om företaget inte hade en egen hemsida så fick varje sökning ta maximalt en minut. Webbsidan 
Företagsfakta och hitta.se visade sig vara de sidor som oftast innehöll e-postadresser om sådana 
fanns över huvud taget. Om e-postadresser inte fanns presenterade, eller om vi inte fann dem 
inom en minut, så räknade vi dessa revisionsbyråer och dess revisorer som bortfall. Med tanke på 
uppsatskursens begränsade tidsram fanns ingen möjlighet att ta kontakt på annat sätt för att 
efterfråga e-postadresser. I tabell 3.1 nedan presenteras en sammanställning över eftersökningen 
av revisionsbyråer. 

Tabell 3.1: Urval – Eftersökta revisionsbyråer 

Totalt antal revisionsbyråer i urvalet 1049 

Revisionsbyråer utan e-postadresser - 590 

Kvarvarande revisionsbyråer i urvalet 459 
   

En sammanställning över de inhämtade e-postadresserna finns presenterade i tabell 3.2 nedan. 

Tabell 3.2: Urval – Inhämtade e-postadresser 

 
Kontaktgrupp Beskrivning Antal e-postadresser 

Revisorer vid Grant Thornton Antal personer 957 

 Övriga personliga e-postadresser Antal personer 990 

Personliga e-postadresser   Totalt 1947 

KPMG Antal kontor 58 

BDO Antal kontor 77 

 Mazars Antal kontor 13 

PwC Antal byråer 1 

Ernst & Young Antal byråer 1 

 Deloitte Antal byråer 1 

 Övriga generella e-postadresser Antal byråer 242 

Generella e-postadresser   Totalt 393 

Totalt antal inhämtade e-postadresser 
 

2340 

 
Vi strävade efter att skicka ut enkäten till så många revisorer som möjligt. Detta innebar att vi i 
första hand eftersökte personliga e-postadresser och om dessa inte fanns, använde vi generella e-
postadresser till respektive kontor och i sista hand valdes en generell e-postadress för hela 
revisionsbyrån. En e-postlista sammanställdes sedan i kalkylprogrammet Excel och adresserna 
importerades därefter till enkätprogrammet där massutskick av enkäten gjordes till olika 
kontaktgrupper. Valet att dela upp dessa i olika kontaktgrupper skedde mot bakgrund av att vi 
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ville skicka olika följebrev till dem. Personliga e-postadresser och Grant Thornton fick e-
postmeddelanden som var riktade direkt till enskilda respondenter (se bilaga 1). KPMG, BDO, 
Mazars och övriga generella e-postadresser fick ett meddelande där läsaren ombads 
vidarebefordra e-posten till önskad målgrupp. Versionerna som skickades till KPMG, BDO och 
Mazars innehöll också en företagsspecifik del (se bilaga 2, 3, 6 och 7). PwC och Ernst & Young 
som vi försökte få kontakt med i förväg, men som vi inte fick några tillfredsställande svar från 
om att få hjälp med att sprida enkäten, fick varsitt e-postmeddelande som formulerades med 
fokus på att det var sista chansen för dem att delta i studien (se bilaga 5). Med Deloitte fördes 
löpande e-postkontakt varmed brevet är utformat som det är, se bilaga 4. Med dessa 
meddelanden bifogades också enkäten som PDF-fil för att mottagaren skulle kunna granska 
frågeformuläret innan utskick. Detta för att minimera risken för att någon som inte ingick i 
målgruppen skulle klicka sig in genom länken och således av misstag medräknas i resultatet.  

Eftersom vi hela tiden prioriterade att få en så hög svarsfrekvens som möjligt så kan detta ha 
inneburit att vi nådde ut till respondenterna med olika träffsäkerhet. Det kan till exempel 
bedömas som troligare att en respondent besvarar en enkät som är utställd direkt till denne 
personligen än ett utskick som är avsett för hela arbetsplatsen. Eller om det, som vid utskicken 
till de generella e-postadresserna, krävdes en aktiv handling av mottagaren i form av att 
meddelandet skulle vidarebefordras till önskad målgrupp. Detta är en brist i studiens 
genomförande som vi var medvetna om men som vi ändå valde att förbise eftersom vi utgick 
ifrån att ännu större brister annars hade uppstått i form av låga svarsfrekvenser. 

3.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

En begränsning med denna studie var att vi inte hade möjlighet att specificera vår exakta 
urvalsram utifrån den metod som vi valde. Detta ledde till att vi inte kunde uttala oss om hur hög 
svarsfrekvens vi hade åstadkommit. Enkäten skickades ut till många revisorer runt om i Sverige 
men ett stort antal av enkäterna nådde inte fram till mottagarna av olika anledningar. En 
anledning var att vissa e-postadresser var ogiltiga och vi fick därmed felmeddelanden i retur om 
att de var ogiltiga. Detta antal uppgick till 65 stycken. Vi var medvetna om att denna möjlighet 
fanns genom vår metod för inhämtning av adresserna men vi var noggranna med att kontrollera 
listorna före utskick för att minimera risken. En annan möjlig anledning till en låg svarsfrekvens 
var att revisorerna inte kontrollerar sin e-post eller att de inte har haft tid att besvara enkäten. Av 
erfarenhet vet vi att många revisorer utsätts för enkätstudier dagligen vilket kan medföra att de 
tids nog slutar besvara enkäterna då det blir för tidskrävande. Vid studiens genomförande var det 
också högsäsong inom revisionsbranschen vilket inte kan anses som det mest optimala tillfället 
att skicka ut en enkät för en studentuppsats då det är allmänt känt att det är svårt att nå höga 
svarsfrekvenser i dessa. En annan begränsning var att enkäten kan ha skickats ut till personer 
som inte ingick i målgruppen, det vill säga till personer som arbetar vid revisionsbyråer men som 
inte hade några offentliga presentationer av sina huvudsakliga arbetsuppgifter på Internet. För att 
motverka att dessa personer skulle besvara enkäten valde vi att beskriva vår målgrupp i 
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följebreven. Om personen missat att läsa detta och klickat in sig på enkäten ändå, så hade vi lagt 
till ytterligare ett kontrollmoment i frågeformuläret där vi frågade efter de svarandes 
yrkesbefattning (se fråga 3 i bilaga 8). Om respondenten inte kunde identifiera sig med de fyra 
första alternativen så fanns ett femte alternativ. I sammanställningen av resultatet exkluderades 
revisorer som fyllt i detta svarsalternativ. Vi erhöll ett svar från en respondent som använt sig av 
det sista svarsalternativet i enkätfråga nummer tre vilket innebar att denne exkluderades.  

Vad som beskrivits ovan har varit faktorer som påverkat vårt bortfall. Dock har tidigare 
forskning visat att svarsfrekvenserna varit relativt låga vid studier inom samma ämnesområde. 
Exempelvis så hade Liyanarachchi och McNamara (2008) 151 svar vid ett utskick på 575 enkäter 
och Pierce & Sweeney (2004) hade en svarsfrekvens på 130 svar av 316 tillfrågade. Av de sju 
största revisionsbyråerna som vi skickade ut e-post till valde PwC och Mazars att inte delta i 
studien över huvud taget vilket resulterade i ett bortfall om ytterligare två revisionsbyråer. Detta 
konstaterade vi genom att analysera svarsfrekvenserna från enkätfråga fyra (byråtillhörighet). Ett 
bra utformat introduktionsbrev till enkäten som förklarade syftet med studien, målgruppen, 
anonymitet etc., var åtgärder som vidtogs för att minska bortfallen (Fowler, 2009). Att ha en 
kortare enkät syftade också till att minska bortfallet men ökade samtidigt kravet på väl utarbetade 
frågor. Vi undvek öppna frågor eftersom sådana frågor kan öka bortfallen (Fowler, 2009) samt 
att perioden som enkäten var öppen för svar var relativt kort. Att minska tidsåtgången för att gå 
igenom frågeformuläret var ett medvetet val för att öka deltagandet. Enkäten fanns även som 
smartphone- och läsplatteversion för att underlätta och skapa fler möjligheter för respondenterna 
att svara. Sammanfattningsvis skickade vi ut 2340 e-post till 459 revisionsbyråer och erhöll 291 
fullständiga svar. 

Vi studerade resultatutfallen för att finna eventuella mönster. Exempelvis om någon speciell 
yrkeskategori, någon speciell fråga, eller något annat samband stack ut. Vi kunde inte uttyda att 
det fanns något som indikerade på bortfall på det här sättet. För att upptäcka eventuella 
svarsbortfall gjordes också ett stickprov på de tjugo första svaren och de tjugo sista för att på så 
sätt kunna se om det fanns några avvikelser kring dessa. Om svarsfördelningen bland de utvalda 
svaren för bortfallsanalysen inte avvek mer än tio procentenheter från den totala 
svarsfördelningen så ansågs inga avvikelser förekomma. Testet genomfördes utifrån hur 
revisorerna hade svarat på alla frågor i frågeformuläret och inga avvikelser förekom förutom vid 
fördelningen för byråtillhörigheten. Här visade det sig att hälften av de sent inkomna svaren kom 
från en och samma revisionsbyrå som vi klassificerar som större. Detta förklarar vi med att vi 
skickade ut en påminnelse till denna byrå och påpekade att svarsfrekvensen från den byrån var 
långt under önskvärd nivå. Eftersom denna byrå betraktades som större och resterande sena svar 
kom från mindre byråer så betraktades inte detta som någon betydande avvikelse eftersom den 
totala svarsfördelningen visade på en jämn fördelning mellan grupperna större och mindre 
revisionsbyråer. Detta test genomfördes också för att kunna avgöra om de revisorer som inte 
svarat kan ha svarat annorlunda jämfört med de som har svarat på denna enkät. Det vill säga att 
resultatet från de svarande också kan avspegla de icke svarande revisorerna. (Larson & Catton, 
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1959) Svaren från de revisorer som svarade sent var så gott som identiska med svaren från 
revisorer som svarade tidigt. 

3.5 Kodning och dataanalys 

Kodning 
Programmet som användes för denna enkätstudie kodade svarsalternativen för varje fråga enligt 
den kodning som finns i bilaga 8 efter varje svarsalternativ. Fråga 8 och 11 delades upp i sju 
underfrågor vardera, det vill säga att programmet behandlade dessa som egna variabler där varje 
variabel fick fem egna svarsalternativ enligt beskrivningen i bilaga 8. Detta gjorde att det 
empiriska materialet från alla de svarande revisorerna sedan kunde omvandlas till data för 
analys. 

Förkortningar och kategoriseringar 
I tabellerna 4.1–4.7 i resultat- och analyskapitlet valde vi att slå ihop och analysera 
svarsalternativen utifrån vissa kategorier. Vi använde oss också av några förkortningar för att få 
en enklare överblick. Exempelvis har tidsbudgetar förkortats till TB och deadlines till DL. När vi 
refererade till större byråer menade vi fem av de sju största revisionsbyråerna i Sverige som 
valde att delta i vår studie och med de mindre byråerna avsåg vi resterande. Termen olik formell 
kompetens mellan revisorer beskrev vi tidigare i avsnitt 2.3.3 där auktoriserade och godkända 
revisorer kategoriseras som att de innehar högre formell kompetens medan andra revisorer 
hamnar i den lägre kategorin. Kategoriseringen gjordes i första hand med respekt för den 
utlovade anonymiteten samt för att underlätta tolkningen och förståelsen av resultatet. Med 
begreppet genar, menar vi förekomsten av att revisorer lagt ner mindre tid på en granskning än 
de skulle ha gjort om de haft tillräckligt med tid. 

Enkätens avslutande och bearbetning av data 
Enkäten öppnades 2013-05-09 klockan 11.12 och stängdes 2013-05-21 klockan 11.21 vilket 
resulterade i att den var öppen i 288 timmar. Att stänga enkäten vid denna tidpunkt planerades i 
förväg men skulle endast ske under förutsättning att vi hade nått den förutbestämda 
minimigränsen på 150 svar. Vi bevakade noga antalet inkomna svar under denna period och 
strävade efter att få så många som möjligt. Eftersom vi ansåg att svarsfrekvensen och 
svarsfördelningen motsvarade vad vi eftersträvade så beslutade vi att stänga enkäten enligt plan 
vid denna tidpunkt. Enkätprogrammet Enalyzer innehåller såväl enkla som avancerade 
analysmetoder och funktioner men eftersom vi genom vår utbildning hade vissa förkunskaper 
kring statistikprogrammen MiniTAB och SPSS så ansåg vi att användandet av Enalyzers 
analysmetoder skulle leda till extra och onödigt arbete. Rådata exporterades därför direkt från 
Enalyzer till SPSS. I SPSS döptes sedan variablerna om och omkodades enligt beskrivning ovan. 
Utifrån den svarsfördelning som erhållits valde vi också att göra ytterligare kategoriseringar av 
olika svarsalternativ för att kunna upprätthålla den utlovade anonymiteten gentemot 
respondenterna. Denna omkodning skedde enligt kodningsschemat som återfinns i bilaga 9. 
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Analysmetod 
Avsnitt 4.1 Deskriptiv statistik 
Först presenteras hela frågeformuläret som deskriptiv statistik i tabell 4.1. I denna tabell visas 
svarsfrekvenser och andelar för bakgrundsvariablerna (enkätfrågorna ett till fem) samt 
medelvärde, median och standardavvikelse för de potentiellt beroende variablerna (enkätfrågorna 
sex till elva). I detta avsnitt analyserades bakgrundsvariablerna genom frekvenser och främst 
andelar. Syftet med analysen av bakgrundsfrågorna var att få en bild över svarsfördelningen. 
Resterande frågor analyserades vidare i de efterföljande avsnitten i resultat- och analyskapitlet. 
 
Avsnitt 4.2 I vilken utsträckning svenska revisorer upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar 
och deadlines 
Tabellresultaten i tabell 4.2 analyserades först för att testa hypoteserna gällande tidsbudgetar och 
sedan deadlines. Därefter kommer ett tredje stycke där analyserna av resultaten kopplas mot 
tidigare forskning. Att svenska revisorer upplevde uppsatta tidsbudgetar och deadlines i 
allmänhet som mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning avsåg 
svarsalternativ 1 och 2 i frågeformuläret. Eftersom frågan hade totalt fem svarsalternativ så 
betraktades värdet 2,5 vara en brytpunkt för bedömning om huruvida en hypotes kunde få stöd 
eller inte. Ett värde över 2,5 bedömdes som närmare felkategorin, det vill säga att medelantalet 
av revisorerna inte svarade inom ramen för hypotesen, vilket medförde att hypotesen inte fick 
stöd av resultatet. För att hypoteserna H1 och H2 skulle styrkas krävdes att både medelvärde och 
median var mindre än 2,5 enligt tabell 4.2.  
 
Avsnitt 4.3 I vilken utsträckning det förekommer dysfunktionella genvägar vid tidspress 
Detsamma gällde i avsnitt 4.3 som i avsnitt 4.2 om huruvida svenska revisorer generellt genar i 
sitt granskningsarbete inte alls eller i låg utsträckning vid tidspress orsakad av tidsbudgetar och 
deadlines, vilket avsåg svarsalternativ 1 och 2 i frågeformuläret. Hypoteserna H3 och H4 styrktes 
genom att median- och medelvärden enligt tabell 4.3 var mindre än 2,5. Utifrån resultaten i tabell 
4.3 får hypoteserna stöd eller inte utifrån det generella genandet, därefter analyserades tabellerna 
vidare genom att på ett bredare stadium analysera om genvägarna skedde dysfunktionellt eller 
funktionellt. I tabell 4.4 betraktades svarsalternativen 2-5 som kritiska eftersom dessa innebar att 
genvägen förekom i olika utsträckning, medan svarsalternativet 1 var det enda som garanterade 
att genvägen inte förekom.  Vid analysen krävdes därmed att medianen och medelvärdet hade 
värdet 1 för att genvägen skulle kunna tolkas som att den inte förekom alls. Analyserna kring 
tabellerna 4.4 (dysfunktionella genvägar) och 4.5 (funktionella genvägar) gav därmed inget stöd 
till om hypoteserna H3 och H4 kunde styrkas eller förkastas, utan syftade till att ge en djupare 
inblick i hur revisorerna genade i sitt granskningsarbete samt att återkoppla till tidigare 
forskning.  
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Avsnitt 4.4 Skillnader mellan olika revisorer 
Avsnitt 4.4 behandlar skillnaden mellan revisorer med olika byråtillhörighet och formell 
kompetens. Hypoteserna H5 till H12 fick stöd eller inte utifrån resultaten (i tabell 4.6 och 4.7) 
om uppnåbarheten och generellt genande vid tidpress orsakat av tidsbudgetar och deadlines. 
Hypoteserna analyserades genom jämförelser mellan medelvärden och då främst om det förelåg 
någon signifikant skillnad mellan grupperna. Fanns en skillnad mellan grupperna av revisorer så 
analyseras hypotesprövningen genom att se till medelvärdena. För att hypoteserna H6, H8, H10 
och H12 skulle kunna styrkas krävdes även att resultaten visade på att genvägarna var 
dysfunktionella. Analyserna återkopplar också till tidigare forskning. I tabell 4.6 visas 
jämförelser mellan revisorer med olika byråtillhörighet och i tabell 4.7 visas jämförelser mellan 
revisorer med olika formell kompetens. Vid analyserna av statistiska signifikansnivåer så valde 
vi en signifikansnivå på 0,05 enligt vad Wild och Seber (2000) anser ger en hypotes stöd. Detta 
utgjorde därmed gränsvärdet för om resultaten gav stöd eller inte till hypoteserna. Detta innebar 
att vi kunde uttala oss om utfallen med en säkerhet om minst 95 procent. 

3.6 Etiska aspekter 

I e-postmeddelandena (se bilagorna 1-7) som skickades ut till respondenterna informerade vi om 
syftet med studien, vilken målgrupp den avsåg, anonymitet samt att vi inte hade någon möjlighet 
att skicka ut påminnelser. Utifrån denna information fick revisorerna själva aktivt välja att delta i 
studien eller inte. I introduktionsbrevet klargjordes därmed att enskilda personer inte skulle vara 
identifierbara. Vi avslutade också meddelandet med att informera om hur de kunde vända sig till 
oss vid eventuella frågor eller synpunkter. Välkomstmeddelandet till enkäten (se bilaga 8) 
innehöll information om upplägget; antalet frågor och en ungefärlig tid de skulle behöva avvara 
för att besvara alla frågor samt en kortare förklaring till vad vi avsåg med tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och deadlines. Respondenternas anonymitet bevarades genom att e-postlistorna, 
rådata från enkäten och övrig information hållits utom räckhåll för obehöriga och endast 
användes för studiens syfte samt för den kategorisering som skedde vid behandlingen av rådata. 
Det webbaserade enkätprogrammet krävde också inloggningsuppgifter som bara vi som 
författare hade tillgång till. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 4.1 nedan presenteras deskriptiv statistik fråga för fråga i kronologisk ordning utefter 
frågeformuläret i bilaga 8. Bakgrundsfrågorna presenteras med svarsfrekvens och andel medan 
de primära frågorna presenteras med median, medelvärden och standardavvikelser.  

Tabell 4.1: Deskriptiv statistik 

  
Frekvens Andel Median Medel Std 

 
Kvinnor 147 50,52%       

Kön Män 144 49,48%       

 
30 år och yngre 115 39,52% 

 
  

 
Mellan 31 och 50 år 124 42,61% 

 
  

Ålder 51 år och äldre 52 17,87%       

 
Revisorer med högre formell kompetens 111 38,15% 

 
  

Formell kompetens Revisorer med lägre formell kompetens 180 61,86%       

 
Revisorer från större byråer 149 51,20% 

 
  

Byråtillhörighet Revisorer från mindre byråer 142 48,80%       

 
Revisorer från Norrland 48 16,49% 

 
  

 
Revisorer från Svealand 132 45,36% 

 
  

Region Revisorer från Götaland 111 38,14%       

 
Uppnåbarhet   

 
2 2,57 0,745 

TB Genar     3 2,58 0,915 

 
Underrapportering av tid   

 
2 2,04 1,133 

 
Hoppar över väsentliga poster   

 
1 1,26 0,644 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar   

 
2 1,87 0,922 

TB, dysfunktionella genvägar Tar tid på bekostnad av andra uppdrag     2 1,87 0,975 

 
Omfördelning   

 
3 2,60 0,935 

 
Delegering   

 
3 2,68 1,076 

TB, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid     3 3,07 1,057 

 
Uppnåbarhet   

 
2 2,36 0,625 

DL Genar     2 2,28 0,869 

 
Underrapportering av tid   

 
1 1,81 0,992 

 
Hoppar över väsentliga poster   

 
1 1,29 0,604 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar   

 
2 1,87 0,877 

DL, dysfunktionella genvägar Tar tid på bekostnad av andra uppdrag     2 1,93 0,98 

 
Omfördelning   

 
3 2,62 0,934 

 
Delegering   

 
3 2,77 1,054 

DL, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid     3 2,61 1,049 

Med TB menar vi tidsbudgetar och med DL menar vi deadlines. För presentationen av medelvärden och medianer gäller att lägre värden tyder på 
en mindre problematik medan högre värden tyder på en större problematik. Std står för standardavvikelse.  
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Utifrån tabell 4.1 kan vi utläsa att fördelningen mellan svaren på de fem första 
bakgrundsfrågorna är jämnt fördelade. I stort sett så svarade hälften män och hälften kvinnor på 
enkäten. Genom att utläsa procentsatserna framgår att 40 procent respektive 43 procent av 
revisorerna är 30 år eller yngre respektive mellan 31-50 år. Arton procent av revisorerna var 51 
år eller äldre. Fördelningen mellan revisorernas formella kompetens visar att 38 procent har 
högre formell kompetens, det vill säga är godkända eller auktoriserade. Tabell 4.1 visar också att 
51 procent svarade att de arbetar för en större byrå och 49 procent att de arbetar för en mindre 
byrå. Andelen svar från Norrland är 17 procent, Svealand 45 procent och Götaland 38 procent. 
Som framgår av tabell 4.1 så speglar svarsfördelningen olika grupper av revisorer relativt väl då 
det täcker in olika kön, åldrar, formell kompetens, byråtillhörighet och region. Det finns alltså 
ingen snedfördelning som riskerar att helt utesluta någon grupp av revisorer. Detta behöver dock 
inte innebära att fördelningen avspeglar den verkliga fördelningen i den totala populationen utan 
vi kan bara uttala oss om att vårt resultat har framträtt från en mångfald av olika revisorer i 
Sverige. De följande frågorna sex till elva kommer att kommenteras och analyseras vidare i de 
efterföljande kapitelindelningarna. 

4.2 I vilken utsträckning svenska revisorer upplever tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och deadlines 

Tabell 4.2: Hur uppnåbara tidsbudgetar och deadlines upplevs 

 
TB är…    DL är…    

  Antal  Procent Median Medel Std  Antal Procent Median Medel Std 
   2 2,57 0,745   2 2,36 0,625 
Mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med 
rimlig ansträngning 

158 54,30%       187 64,26%       

Uppnåbara med avsevärd ansträngning 95 32,65%       93 31,96%       
Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga 
eller omöjliga att uppnå 

38 13,06%       11 3,78%       

 
291 100,00% 

   
291 100,00% 

   Mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning avser svarsalternativ 1 och 2, Uppnåbara med avsevärd ansträngning avser 
svarsalternativ 3 och mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga eller omöjliga att uppnå avser svarsalternativ 4 och 5. 

Tidsbudget 
Tabell 4.2 visar att 54 procent av revisorerna ansåg att tidsbudgeterna var mycket lätta att uppnå 
eller uppnåbara med rimlig ansträngning medan 33 procent ansåg att tidsbudgeterna var 
uppnåbara med avsevärd ansträngning. Slutligen var det 13 procent som ansåg att tidsbudgeterna 
var mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga eller omöjliga att uppnå. Resultatet visar en 
median för hur uppnåbara tidbudgetar upplevs på 2, vilket tyder på att revisorer i allmänhet 
ansåg att tidsbudgetarna var uppnåbara med rimlig ansträngning. Medelvärdet på 2,57 visar dock 
istället att revisorerna i allmänhet tyckte att tidsbudgetarna var uppnåbara, men närmare 
uppnåbara med avsevärd ansträngning än med rimlig ansträngning. Detta innebär att H1; om att 
svenska revisorer upplever uppsatta tidsbudgetar i allmänhet som mycket lätta att uppnå eller 
uppnåbara med rimlig ansträngning, inte ges stöd av resultatet då inte både medianen och 
medelvärdet är under värdet 2,5.  
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Deadlines 
Gällande deadlines visar tabell 4.2 en median på 2 och medelvärdet 2,36 visar att revisorerna i 
allmänhet ansåg att deadlines var uppnåbara men närmare uppnåbara med rimlig ansträngning än 
med avsevärd ansträngning. Detta innebär att resultatet stödjer H2 om att svenska revisorer 
upplever uppsatta deadlines i allmänhet som mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig 
ansträngning eftersom både medianen och medelvärdet understiger 2,5. Trots att hypotesen stöds 
så är det ändå drygt en tredjedel av revisorerna som angivit svarsalternativen 3, 4 eller 5, vilka 
alltså ansåg att deadlines var svårare att uppnå än med rimlig ansträngning. Det var 64 procent av 
revisorerna som ansåg att deadlines var mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig 
ansträngning medan 32 procent ansåg att deadlines var uppnåbara med avsevärd ansträngning. 
Slutligen var det 4 procent som ansåg att deadlines var mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga 
eller omöjliga att uppnå.  

Återkoppling till tidigare forskning 
Utifrån tabell 4.2 kan vi uttyda att tidsbudgetar tycks vara något svårare att uppnå än deadlines 
eftersom medelvärdena skiljer med 0,21. Vårt resultat motsäger härmed Kelleys et al. (1999) och 
Ekholms (2010) forskningsresultat där de konstaterade att revisorer generellt upplever mer 
tidspress orsakad av deadlines än av tidsbudgetar. Tidigare forskning har visat att det 
förekommer tidspress i relativt hög grad i vissa länder. Otley och Pierce (1996) rapporterade att 
45 procent upplevde de uppsatta tidsbudgetarna som mycket snäva, praktiskt ouppnåeliga eller 
omöjliga att uppnå. Pierce och Sweeney (2004) visade andelar för detta på 36 procent. Denna 
studies resultat skiljer sig med ungefär 32 procent jämfört med Otley och Pierces (1996) och det 
är 23 procent lägre än Pierce och Sweeneys (2004) kring upplevelserna om tidspress orsakad av 
tidsbudgetar. Forskningsresultaten är dock tvetydliga; Ekholm (2010) rapporterade att de flesta 
revisorerna upplevde tidspress orsakad av tidsbudgetar i måttlig grad och tidspress orsakad av 
deadlines i ganska hög grad. Svanberg och Öhman (2013) visade att svenska revisorer fann 
tidsbudgetar som relativt uppnåeliga. Vårt resultat stämmer ganska väl överens med den 
sistnämnda; att svenska revisorer i huvudsak upplever tidsbudgetar och deadlines som relativt 
uppnåeliga. Detta i och med att de som angett att tidsramarna är mycket snäva, praktiskt taget 
ouppnåeliga eller omöjliga att uppnå är färre än de som angett motsatsen.  
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4.3 I vilken utsträckning det förekommer dysfunktionella genvägar vid tidspress 

Tabell 4.3: Förekomsten av att revisorer generellt genar i sitt granskningsarbete 

 
Genar, TB    Genar, DL    

 
 Antal  Procent Median Medel Std  Antal Procent  Median Medel Std 

   3 2,58 0,915   2 2,28 0,869 

Inte alls eller i låg grad 141 48,45%       192 65,98%       

I måttlig grad 107 36,77%       72 24,74%       

I ganska hög grad eller i hög grad 43 14,78%       27 9,28%       

 291 100,00%    291 100,00%    

Inte alls eller i låg grad avser svarsalternativ 1 och 2, I måttlig grad avser svarsalternativ 3 och I ganska hög grad eller i hög grad avser 
svarsalternativ 4 och 5. 

Tidsbudget 
Tabell 4.3 som presenteras ovan visar att 48 procent av revisorerna ansåg att de, vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar, inte alls eller i låg grad genat i sitt granskningsarbete. Trettiosju procent 
ansåg att denna tidspress till en måttlig grad påverkade arbetet och 15 procent ansåg att 
tidspressen i hög grad påverkade detta. Resultatet visar i vilken grad revisorerna anser att 
tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines har gjort att de generellt genat i sitt arbete för att 
nå uppsatta tidsmål. Medianen på 3 och medelvärdet på 2,58 visar att revisorerna i regel angett 
att de genar något mer än i låg grad då dessa värden överstiger 2,5. Detta innebär att resultatet 
inte ger stöd för H3 om att svenska revisorer genar i sitt granskningsarbete i låg utsträckning vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar.  
 
Deadlines 
Ungefär en tredjedel av revisorerna har uppgett att de genar i måttlig, ganska hög eller hög grad. 
Det var 65 procent av revisorerna som ansåg att de, vid tidspress orsakad av deadlines, inte alls 
eller i låg grad genat. Tjugofyra procent upplevde att denna tidspress till en måttlig grad 
påverkade arbetet och 9 procent ansåg att tidspressen i hög grad påverkade detta. Vid deadlines 
är dock medianen 2 och medelvärdet 2,28 vilket visar att revisorerna i regel angett att de genar i 
låg grad. Detta styrker således H4 om att svenska revisorer i sitt granskningsarbete genar i låg 
utsträckning vid tidspress orsakad av deadlines eftersom både medianen och medelvärdet ligger 
under 2,5. Resultatet visar också att förekomsten av att gena i granskningsarbetet är vanligare vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar än det är vid deadlines. För att djupare analysera H3 och H4 
har vi valt att studera de genvägar som förekommer vid de olika typerna av tidspress, vilket 
presenteras i tabell 4.4 nedan. 
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Tabell 4.4: Dysfunktionella genvägar 

Dysfunktionella genvägar  
Tidsbudgetar    Deadlines    

  Antal Procent Median Medel Std Antal Procent Median Medel Std 

    2 2,04 1,133   1 1,81 0,992 

 
Aldrig eller 
sällan 

195 67,01% 
   

220 75,60% 
   

 Ibland 60 20,62% 
   

51 17,53% 
   

 
Ofta eller 
nästan alltid 

36 12,37% 
   

20 6,87% 
   

Underrapportering av tid 
 

291 100,00% 
   

291 100,00% 
   

    1 1,26 0,644   1 1,29 0,604 

 
Aldrig eller 
sällan 

277 95,19% 
   

275 94,50% 
   

 Ibland 8 2,75% 
   

14 4,81% 
   

 
Ofta eller 
nästan alltid 

6 2,06% 
   

2 0,69% 
   

Hoppar över väsentliga poster 
 

291 100,00% 
   

291 100,00% 
   

    
2 1,87 0,922 

  
2 1,87 0,877 

 
Aldrig eller 
sällan 

220 75,60% 
   

219 75,26% 
   

 Ibland 59 20,27% 
   

65 22,34% 
   

 
Ofta eller 
nästan alltid 

12 4,12% 
   

7 2,41% 
   

Accepterar bristfälliga förklaringar 
 

291 100,00% 
   

291 100,00% 
   

    
2 1,87 0,975 

  
2 1,93 0,980 

 
Aldrig eller 
sällan 

214 73,54% 
   

207 71,13% 
   

 Ibland 58 19,93% 
   

64 21,99% 
   

 
Ofta eller 
nästan alltid 

19 6,53% 
   

20 6,87% 
   

Tar tid på bekostnad av andra 
uppdrag  

291 100,00% 
   

291 100,00% 
   

Aldrig eller sällan avser svarsalternativ 1 och 2, Ibland avser svarsalternativ 3 och Ofta eller nästan alltid avser svarsalternativ 4 och 5. 

Medelvärdena i tabell 4.4 visar att alla genvägar, utom att hoppa över väsentliga poster, förekom 
eftersom alla dessa medelvärden överstiger 1,5. Den vanligast förekommande dysfunktionella 
genvägen vid tidspress orsakad av tidsbudgetar var underrapportering av tid efterföljt av att ta tid 
på bekostnad av andra uppdrag och att acceptera bristfälliga förklaringar. Den dysfunktionella 
genväg som förekom i lägst utsträckning var att hoppa över väsentliga poster både vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar samt deadlines. Den vanligast förekommande dysfunktionella genvägen 
bland revisorerna vid tidspress orsakad av deadlines var att ta tid på bekostnad av andra uppdrag 
efterföljt av att acceptera bristfälliga förklaringar och underrapportering.  
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Tabell 4.5: Funktionella genvägar 

Funktionella genvägar 
 

Tidsbudgetar    Deadlines    

  Antal Procent Median Medel Std Antal Procent Median Medel Std 

 
    3 2,60 0,935   3 2,62 0,934 

 
Aldrig eller 
sällan 

128 43,99% 
   

130 44,67% 
  

  

 Ibland 118 40,55% 
   

115 39,52% 
  

  

 
Ofta eller 
nästan alltid 

45 15,46% 
   

46 15,81% 
  

  

Omfördelning   291 100,00%       291 100,00%       

 
     3 2,68 1,076    3 2,77 1,054 

 
Aldrig eller 
sällan 

114 39,18% 
   

104 35,74% 
  

  

 Ibland 114 39,18% 
   

118 40,55% 
  

  

 
Ofta eller 
nästan alltid 

63 21,65% 
   

69 23,71% 
  

  

Delegering   291 100,00%       291 100,00%       

 
     3 3,07 1,057    3 2,61 1,049 

 
Aldrig eller 
sällan 

80 27,49% 
   

132 45,36% 
  

  

 Ibland 116 39,86% 
   

111 38,14% 
  

  

 
Ofta eller 
nästan alltid 

95 32,65% 
   

48 16,49% 
  

  

Tilldelar uppdraget mer tid   291 100,00%       291 100,00%       

Aldrig eller sällan avser svarsalternativ 1 och 2, Ibland avser svarsalternativ 3 och Ofta eller nästan alltid avser svarsalternativ 4 och 5. 

I tabell 4.4 och 4.5 visar det sig att en mindre andel av revisorerna genar i sitt granskningsarbete 
än vad som presenterades i föregående tabell 4.3 eftersom det var klart vanligare att revisorerna 
använde sig av funktionella än av dysfunktionella genvägar. Den vanligast förekommande 
funktionella genvägen vid tidspress orsakad av tidsbudgetar var att tilldela uppdraget mer tid. 
Den vanligaste genvägen vid tidspress orsakad av deadlines var att delegera delar av 
revisionsarbetet till medarbetare inom byrån. 

Återkoppling till tidigare forskning 

Vid tidspress orsakad av tidsbudgetar har tidigare forskning visat att underrapportering av tid har 
varit den mest förekommande dysfunktionella genvägen (Alderman & Deitrick, 1982; Otley & 
Pierce, 1996; Kelley et al. 1999; Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 2004). Alderman och 
Deitrick (1982) visade att 67 procent av revisorerna ibland underrapporterade tid och i Otley och 
Pierces (1996) studie medgav 26 procent att de underrapporterat tid under det senaste året och 55 
procent att de någon gång gjort detta. Kelley och Margheim (1990) rapporterade att den 
genomsnittliga underrapporteringen uppgick till 3,2 procent av debiterbar tid för deras urval av 
amerikanska revisorer. I Otley och Pierces (1996) studie uppgick underrapporteringen i 
genomsnitt till 10,9 procent. Denna studies resultat visar att 12 procent av revisorerna ofta eller 
nästan alltid underrapporterar tid vid tidspress orsakad av tidsbudgetar och ungefär 7 procent vid 
tidspress orsakad av deadlines. Tjugoen respektive 18 procent har angett att de ibland 
underrapporterar tid vid tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. De vanligaste 
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dysfunktionella genvägarna som förekom i Ekholms (2010) studie var för tidiga 
granskningsavslut samt att acceptera bristfälliga förklaringar. Av respondenterna i Otley och 
Pierces (1996) studie var det 33 procent som uppgav att de använt sig av för tidiga 
granskningsavslut och 37 procent som hade accepterat klienters bristfälliga förklaringar. Jämfört 
med den tidigare forskningen kan resultatet i vår studie betraktas som relativt lågt men samtidigt 
visar den att problemen också förekommer bland svenska revisorer. 

4.4 Skillnader mellan olika revisorer 

4.4.1 Skillnader mellan revisorer med olika byråtillhörighet 

Tabell 4.6: Skillnader mellan revisorer med olika byråtillhörighet 

 

 
 
Byråtillhörighet   

  
Större Mindre 

 
  Medel  Medel Sign. 

 
Uppnåbarhet 2,68 2,46 0,015 

TB Genar 2,54 2,61 0,521 

 
Underrapportering 2,05 2,03 0,888 

 
Hoppar över väsentliga poster 1,23 1,30 0,372 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar 1,80 1,95 0,160 

TB, dysfunktionella genvägar Tar tid på bekostnad av andra uppdrag 1,87 1,87 0,997 

 
Omfördelning 2,66 2,54 0,266 

 
Delegering 2,84 2,51 0,008 

TB, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid 2,86 3,28 0,001 

 
Uppnåbarhet 2,29 2,44 0,034 

DL Genar 2,17 2,40 0,022 

 
Underrapportering 1,79 1,82 0,784 

 
Hoppar över väsentliga poster 1,24 1,34 0,174 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar 1,80 1,94 0,159 

DL, dysfunktionella genvägar Tar tid på bekostnad av andra uppdrag 1,90 1,96 0,570 

 
Omfördelning 2,74 2,49 0,021 

 
Delegering 2,91 2,61 0,015 

DL, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid 2,48 2,75 0,032 

Uppnåbarhet mättes med fem svarsalternativ där 1 var ”mycket lätta att uppnå” och 5 var ”omöjliga att uppnå”. Genar mäts med fem 
svarsalternativ kring i vilken grad revisorer lägger ner mindre tid på en granskning än vad de hade gjort om de hade haft tillräckligt med tid där 1 
var inte alls och 5 var ”i hög grad”. Förekomsten av genvägarna mättes med fem svarsalternativ där 1 var ”aldrig” och 5 var ”ofta”. 
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Tidsbudget 
I tabell 4.6 ovan förefaller det finnas en signifikant skillnad mellan revisorer som arbetade vid 
större och mindre revisionsbyråer kring hur uppnåbara tidsbudgetarna upplevdes vara. 
Signifikansnivån på 0,015 innebär att vi med 98,5 procents säkerhet kan uttala oss om att 
skillnaden existerade. Skillnaden visar att revisorer vid större byråer upplevde tidspress orsakad 
av tidsbudgetar i större utsträckning än revisorer vid mindre byråer eftersom medelvärdena 
skiljer sig med 0,22, vilket styrker H5. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan 
medelvärdena för grupperna kring huruvida det förekom att de generellt genar i sitt 
granskningsarbete vid tidspress orsakad av tidsbudgetar då signifikansnivån är 0,521. Resultatet 
visar inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna kring förekomsten av de 
dysfunktionella genvägarna. Den dysfunktionella genväg som hade lägst signifikansnivå (0,160) 
var att acceptera bristfälliga förklaringar. Resultatet styrker således inte H6 om att revisorer som 
arbetar vid större revisionsbyråer använde sig av dysfunktionella beteenden vid tidspress orsakad 
av tidsbudgetar i mindre utsträckning än revisorer vid mindre byråer. Det fanns dock två 
funktionella genvägar som påvisade signifikanta skillnader. Delegering var vanligare inom större 
revisionsbyråer och att tilldela uppdraget mer tid var vanligare inom mindre byråer.  

Deadlines 
Det fanns också en signifikant skillnad mellan grupperna kring hur uppnåbara de uppfattade att 
deadlines var. Signifikansnivån på 0,034 visar att vi med 96,6 procents säkerhet kan uttala oss 
om att denna skillnad förelåg. Resultatet styrker dock inte H7 om att revisorer inom större byråer 
skulle uppleva tidspress orsakad av deadlines i större utsträckning än revisorer inom mindre 
byråer då förhållandet enligt vårt resultat var omvänt. Medelvärdet var högre för revisorer som 
arbetar för mindre byråer än för större byråer. Förekomsten av att revisorer genar i sitt 
granskningsarbete vid tidspress orsakad av deadlines skiljer signifikant mellan grupperna. 
Signifikansnivån på 0,022 innebär att vi med 97,8 procents säkerhet kan uttala oss om att 
skillnaden faktiskt förelåg. Detta visar att förekomsten av att revisorer genar i sitt 
granskningsarbete vid tidspress orsakad av deadlines var vanligare inom mindre byråer än det 
var inom större, vilket preliminärt styrker H8. Förekomsten av de dysfunktionella genvägarna 
visade dock inte i något fall signifikanta skillnader mellan grupperna vilket talar emot detta 
resonemang. H8 får härmed inte stöd. 

Återkoppling till tidigare forskning 
Liyanarachchi och McNamara (2008) visade ett resultat som tydde på att revisorer som var 
verksamma vid större byråer upplevde större tidspress än revisorer vid mindre byråer. Vårt 
resultat både stödjer och går emot detta då vi fann stöd för att revisorer inom större byråer 
upplevde mer tidspress orsakad av tidsbudgetar än revisorer inom mindre byråer, men detta 
gällde inte för deadlines då resultatet då blev omvänt. Revisorer vid mindre byråer upplevde mer 
tidspress orsakad av deadlines än vad revisorer vid större byråer gjorde. Tidigare forskning har 
också påvisat skillnader mellan dessa grupper när det handlar om dysfunktionella beteenden då 
det förekommit mer frekvent bland de mindre revisionsbyråerna (Margheim & Pany, 1986; 
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Willet & Page, 1996). I vår studie framkom dock ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper 
gällande förekomsten av att revisorer genar i sitt granskningsarbete och användandet av 
dysfunktionella genvägar vid tidspress orsakad av tidsbudgetar. Gällande deadlines framkom en 
signifikant skillnad kring huruvida revisorerna genar i sina granskningar då det tycktes vara 
vanligare inom mindre byråer än inom större.  Dock så förekom inga skillnader mellan 
grupperna gällande förekomsten av de dysfunktionella genvägarna i det här fallet heller. 

4.4.2 Skillnader mellan revisorer med olika formell kompetens 

Tabell 4.7: Skillnader mellan revisorer med olika formell kompetens 

 Formell kompetens    

  
Högre Lägre  

  Medel Medel Sign. 

 
Uppnåbarhet 2,45 2,65 0,026 

TB Genar 2,36 2,71 0,001 

 
Underrapportering 1,93 2,11 0,195 

 
Hoppar över väsentliga poster 1,17 1,32 0,061 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar 1,71 1,97 0,019 

TB, dysfunktionella 
genvägar 

Tar tid på bekostnad av andra 
uppdrag 

1,55 2,06 0,000 

 
Omfördelning 2,67 2,57 0,376 

 
Delegering 3,09 2,42 0,000 

TB, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid 3,42 2,84 0,000 

 
Uppnåbarhet 2,31 2,40 0,215 

DL Genar 2,10 2,39 0,005 

 
Underrapportering 1,77 1,83 0,573 

 
Hoppar över väsentliga poster 1,21 1,34 0,071 

 
Accepterar bristfälliga förklaringar 1,74 1,95 0,046 

DL, dysfunktionella 
genvägar 

Tar tid på bekostnad av andra 
uppdrag 

1,78 2,02 0,044 

 
Omfördelning 2,77 2,52 0,022 

 
Delegering 3,12 2,55 0,000 

DL, funktionella genvägar Tilldelar uppdraget mer tid 2,75 2,53 0,082 

Uppnåbarhet mättes med fem svarsalternativ där 1 var ”mycket lätta att uppnå” och 5 var ”omöjliga att uppnå”. Genar mäts med fem 
svarsalternativ kring i vilken grad revisorer lägger ner mindre tid på en granskning än vad de hade gjort om de hade haft tillräckligt med tid där 1 
var inte alls och 5 var ”i hög grad”. Förekomsten av genvägarna mättes med fem svarsalternativ där 1 var ”aldrig” och 5 var ”ofta”. 

Tidsbudget 
Resultatet i tabell 4.7 visar att vi med 97,4 procents säkerhet (signifikansnivå på 0,026) kan 
uttala oss om att revisorer med högre formell kompetens upplevde tidspress orsakad av 
tidsbudgetar i mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. Resultatet 
bekräftar således H9. Resultatet styrker även H11 då vi med 99,9 procents säkerhet 
(signifikansnivå på 0,001) kan uttala oss om att revisorer med högre formell kompetens genar i 
sina granskningar vid tidspress orsakad av tidsbudgetar i mindre utsträckning än revisorer med 
lägre formell kompetens. Det förefaller också finnas skillnader mellan grupperna kring 
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förekomsten av dysfunktionella genvägar vid tidspress orsakad av tidsbudgetar. Att acceptera 
bristfälliga förklaringar och att ta tid på bekostnad av andra uppdrag var vanligare bland 
revisorer med lägre formell kompetens. Signifikansnivån för dessa ligger under 0,05 vilket 
innebär att vi med tillräcklig säkerhet kan uttala oss om att skillnaden föreligger. Resultatet 
styrker således H11 om att revisorer med högre formell kompetens använde sig av 
dysfunktionella beteenden i mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. Revisorer med högre formell kompetens använde sig av de 
funktionella genvägarna att delegera samt att tilldela uppdraget mer tid i större utsträckning än 
revisorer med lägre formell kompetens. Att underrapportera tid, att omfördela arbetsuppgifter 
och att hoppa över väsentliga poster visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. 

Deadlines 
Resultatet i tabell 4.7 visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna kring hur uppnåbara 
deadlines uppfattades vara då signifikansnivån på 0,215 är för hög för att vi ska kunna belägga 
en skillnad. Resultatet styrker således inte H10 om att revisorer med högre formell kompetens 
skulle uppleva tidspress orsakad av deadlines i större utsträckning än revisorer med lägre formell 
kompetens. Förekomsten av att revisorer genar i sitt granskningsarbete vid tidspress orsakad av 
deadlines föreföll skilja sig åt beroende på revisorns formella kompetens. Resultatet styrker 
således H12 då vi med 99,5 procents säkerhet (signifikansnivå på 0,005) kan uttala oss om att 
revisorer med högre formell kompetens genar i sina granskningar vid tidspress orsakad av 
deadlines i mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. Det föreföll också 
finnas skillnader mellan grupperna kring förekomsten av dysfunktionella genvägar vid tidspress 
orsakad av deadlines. Att acceptera bristfälliga förklaringar och att ta tid på bekostnad av andra 
uppdrag var vanligare bland revisorer med lägre formell kompetens. Signifikansnivån för dessa 
ligger under 0,05 vilket innebär att vi med tillräcklig säkerhet kan uttala oss om att skillnaden 
föreligger. Att underrapportera tid, att hoppa över väsentliga poster och att tilldela uppdraget mer 
tid visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid tidspress orsakad av deadlines. 
Resultatet från huruvida revisorer genar i sitt granskningsarbete samt kring förekomsten av de 
dysfunktionella genvägarna styrker således H12. Revisorer med högre formell kompetens 
använde sig av de funktionella genvägarna att omfördela, delegera samt tilldela uppdraget mer 
tid i större utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens.  
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Återkoppling till tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att tidspress och dysfunktionella beteenden förekommer mer 
frekvent bland revisorer med lägre formell kompetens än bland revisorer med högre formell 
kompetens (e.g. Alderman & Deitrick, 1982). Ekholm (2010) visade också att tidspressen över 
lag hade tilltagit mer bland revisorer med högre formell kompetens. Skillnader har dock 
förekommit mellan de två olika typerna av tidspress då revisorer med högre formell kompetens 
tyckts uppleva mindre tidspress orsakad av deadlines än av tidsbudgetar, medan revisorer med 
lägre formell kompetens upplever mer tidspress från tidsbudgetar än från deadlines (Alderman & 
Deitrick, 1982; Kelley et al., 1999). Vårt resultat går i linje med tidigare forskning gällande att 
revisorer med högre formell kompetens upplevde tidspress orsakad av tidsbudgetar i mindre 
utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens, men vi fann ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna gällande deadlines. Förekomsten av att revisorer genar i sitt granskningsarbete 
samt förekomsten av dysfunktionella genvägar tycktes dock både vid tidspress orsakad av 
tidsbudgetar och av deadlines stämma överens med tidigare forskning som påvisat att det 
förekommer mindre frekvent bland revisorer med högre formell kompetens.  
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4.5 Sammanfattning av hypoteserna 

I tabell 4.8 nedan presenteras en sammanställning av hypotesprövningarnas utfall samt grunden 
för ställningstagandena. 

Tabell 4.8: Sammanfattning av hypoteserna 

Hypoteser Accepteras/Förkastas Motivering 

H1: Svenska revisorer upplever uppsatta tidsbudgetar i allmänhet som mycket lätta att 
uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning. 

Förkastas Median och medelvärde 
ger inte hypotesen stöd 

H2: Svenska revisorer upplever uppsatta deadlines i allmänhet som mycket lätta att 
uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning. 

Accepteras 
Medianen och 
medelvärdet styrker 
hypotesen 

H3: Svenska revisorer genar generellt i sitt granskningsarbete i låg utsträckning vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. 

Förkastas Median och medelvärde 
ger inte hypotesen stöd 

 
H4: Svenska revisorer genar generellt i sitt granskningsarbete i låg utsträckning vid 
tidspress orsakad av deadlines. 

Accepteras 
Medianen och 
medelvärdet styrker 
hypotesen 

H5: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer upplever tidspress orsakad av 
tidsbudgetar i större utsträckning än revisorer vid mindre byråer. 

Accepteras Sign. nivå <0.05, 
styrker hypotesen 

 
H6: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer genar generellt i sitt 
granskningsarbete i mindre utsträckning än revisorer som arbetar vid mindre byråer vid 
tidspress orsakad av tidsbudgetar. 

Förkastas 

 
Sign. nivå >0.05, 
ger inte hypotesen stöd 

 

H7: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer upplever tidspress orsakad av 
deadlines i större utsträckning än revisorer vid mindre byråer. 

Förkastas Sign. nivå <0.05,  
ger inte hypotesen stöd 

 
H8: Revisorer som arbetar vid större revisionsbyråer genar generellt i sitt 
granskningsarbete i mindre utsträckning än revisorer som arbetar vid mindre byråer vid 
tidspress orsakad av deadlines. 

Förkastas Sign. nivå >0.05, 
ger inte hypotesen stöd 

H9: Revisorer med högre formell kompetens upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. 

Accepteras Sign. nivå <0.05, 
styrker hypotesen 

 
H10: Revisorer med högre formell kompetens upplever tidspress orsakad av deadlines i 
större utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens. 

Förkastas Sign. nivå >0.05, 
ger inte hypotesen stöd 

H11: Revisorer med högre formell kompetens genar generellt i sitt granskningsarbete i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens vid tidspress orsakad av 
tidsbudgetar. 

Accepteras Sign. nivå <0.05, 
styrker hypotesen 

H12: Revisorer med högre formell kompetens genar generellt i sitt granskningsarbete i 
mindre utsträckning än revisorer med lägre formell kompetens vid tidspress orsakad av 
deadlines. 

Accepteras Sign. nivå <0.05, 
styrker hypotesen 
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5. Slutdiskussion 

5.1 Svenska revisorers upplevelse kring tidspress orsakad av tidsbudgetar och 
deadlines 

Svanberg och Öhman (2013) konstaterade att tidsbudgetar var relativt uppnåeliga bland svenska 
revisorer vilket vårt resultat delvis styrker då en majoritet angett att de är mycket lätta att uppnå 
eller uppnåbara mer rimlig ansträngning. Mer än var tredje revisor som deltagit i vår studie ansåg 
dock att tidsbudgetar och deadlines var svårare att uppnå än vad som var rimligt. En av tio 
revisorer ansåg också att tidsbudgetar var mycket snäva, nästan ouppnåeliga eller omöjliga att 
uppnå. Våra resultat tyder också på att tidsbudgetar är något svårare att uppnå än deadlines. 
Situationen i Sverige kan tolkas som att den är mildare än i andra länder då flera studier 
rapporterat högre omfattning av dessa typer av tidspress bland revisorer (Otley & Pierce, 1996; 
Pierce & Sweeney, 2004; Ekholm, 2010). Trots att metoderna för kostnadskontroll inom 
revisionsbranschen i form av tidsbudgetar och deadlines kan skapa problem för de enskilda 
revisorerna i form av tidspress så är de nödvändiga verktyg i det praktiska arbetet med revision 
(Alderman & Deitrick, 1982). Sweeney och Pierce (2004) menar att riskerna med tidspress 
främst framkallas genom att revisionsbranschen expanderar och att den ökade efterfrågan på 
revisionstjänster inte sker i samma utsträckning som nyanställningar. Willet och Page (1996) 
menar att de ökade kraven på revisionskvalitet beror på att näringslivet blir mer komplext samt 
att behovet av tillförlitlig information om företag har ökat i kombination med att intressenter har 
blivit mer riskmedvetna. Situationen på den svenska marknaden för revisionstjänster där 
konkurrensen ofta beskrivs som stark torde i och med detta resonemang styrka vikten av att 
revisionsbyråer bör beakta den tidspress revisorerna utsätts för och försöka minska denna. Under 
planeringsfasen av revisionsuppdragen har byråerna möjlighet att påverka och minska 
tidspressen på revisorerna genom att göra tidsbudgetar och deadlines uppnåbara med rimlig 
ansträngningsgrad genom att anpassa dessa utefter den personal som finns tillgänglig. 

5.2 Dysfunktionella genvägar vid tidspress 

Problemet som uppstår vid tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines handlar om att det 
kan skapa motiv för revisorer att ta genvägar i sitt arbete som dels kan utgöra direkta hot mot 
revisionskvaliteten men som också kan betraktas om icke hållbara för en fungerande 
arbetsmarknad (Willet & Page, 1996). Flera tidigare studier har visat på att dysfunktionella 
beteenden förekommit som genvägar vid tidspress (Kelly & Margheim, 1990; Otley & Pierce, 
1996; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Bowrin & King, 2010). Mer än hälften av revisorerna 
som deltog i vår studie angav att de ibland genar i sitt granskningsarbete under tidspress. 
Förekomsten var vanligare vid tidspress orsakad av tidsbudgetar än vid deadlines. 
Underrapportering av tid var den mest frekvent använda dysfunktionella genvägen vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar vilket går i linje med flera tidigare genomförda studier (Alderman & 
Deitrick, 1982; Otley & Pierce, 1996; Kelley et al. 1999; Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 
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2004). Att ta tid på bekostnad av andra uppdrag var vanligast vid tidspress orsakad av deadlines. 
Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att dysfunktionella beteenden förekom bland revisorerna 
som deltagit i vår studie. Visserligen kan förekomsten uppfattas som mindre än vad tidigare 
studier från andra länder förevisar men vi anser att inom en bransch som till stor del bygger på 
förtroende och tillit så är också en liten förekomst kritisk. Forskare har beskrivit att 
dysfunktionella beteenden inom revisionsprocessen ibland kan uppfattas som korrekt agerande 
eller rentav som krav och hävdar härmed att revisionsbyråernas organisationskultur kan ha en 
inverkan på den slutgiltiga revisionskvaliteten (McNair, 1991; Otley & Pierce, 1996; Svanberg & 
Öhman, 2013). Eftersom vi konstaterat att revisorerna som deltog i denna studie generellt 
upplevde tidspress i en mindre utsträckning än vad många tidigare studier från andra länder 
påvisat så anser vi att också en relativt sett lägre förekomst av dysfunktionella beteenden känns 
logisk. Detta i och med Ponemons (1992) resonemang kring att högre tidspress leder till högre 
förekomst av dysfunktionella beteenden. Vi vill dock påpeka att vårt resultat visar en förekomst 
av beteenden som inte enbart kan skada den faktiska revisionskvaliteten, utan som skulle kunna 
skada hela branschen genom att rasera en av revisionens viktigaste hörnpelare; förtroendet. I och 
med detta styrker vårt resultat också här vikten av att försöka minska tidspressen på revisorerna 
samt att beakta och utvärdera huruvida revisionsbyråernas organisationskulturer har en inverkan 
på förekomsten av dysfunktionella beteenden. 

5.3 Skillnaderna mellan revisorer med olika byråtillhörighet och olika formell 
kompetens 

Olika byråtillhörighet 
Tidigare forskning har påvisat att det finns skillnader kring upplevelserna av tidspress och 
förekomsten av dysfunktionella beteenden mellan revisorer som arbetar för större eller mindre 
revisionsbyråer. Tidspress tycks vara vanligare inom större byråer än inom mindre medan 
dysfunktionella beteenden tycks förekomma mer frekvent bland mindre byråer. (Margheim & 
Pany, 1986; Willet & Page, 1996; Liyanarachchi & McNamara, 2008) Detta kan uppfattas som 
relativt motsägelsefullt eftersom mer tidspress torde öka förekomsten av dysfunktionella 
genvägar men flera forskare har beskrivit att olika former av arbetsmiljöer, arbetsrutiner, 
organisationsstrukturer och andra arbetsförhållanden kan påverka detta (Willet & Page, 1996; 
Pierce & Sweeney, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008). Willet & Page (1996) menar till 
exempel att revisorer vid större revisionsbyråer har en strängare syn på och gör starkare 
prioriteringar för att upprätthålla revisionskvaliteten än revisorer vid mindre byråer. De visade 
också ett resultat som tydde på att större revisionsbyråer till exempel var mer benägna att betala 
för den övertid som krävs vilket torde innebära att förekomsten av underrapportering bör vara 
mindre. Vårt resultat gick i linje med tidigare forskning gällande tidspress orsakad av 
tidsbudgetar men överensstämde inte vid tidspress orsakad av deadlines då resultatet istället 
visade att denna tidspress var större inom mindre revisionsbyråer. Detta torde dock kunna 
förklaras av den typ av skifte som skett mot att revisionsbyråer övergått till att i allt högre grad 
tidsstyra revisionen med deadlines istället för med tidsbudgetar. Tidsbudgetar lämpar sig bättre 



38 

 

för mindre klienter eftersom revisionsuppdragen oftast inte är så omfattande bland mindre byråer 
och förmågan att påverka revisionsarvoden därmed är begränsade (Pierce & Sweeney, 2004). 
Utifrån detta bör alltså deadlines inom mindre revisionsbyråer, vars klientstockar till större del 
består av mindre företag, vara sämre anpassade och användbara. Vårt resultat styrker inte att 
dysfunktionella genvägar skulle vara vanligare bland revisorer vid mindre byråer vid tidspress 
orsakad av tidsbudgetar och deadlines då inga signifikanta skillnader kunde påvisas. 

Olika formell kompetens 
I vårt resultat fanns en signifikant skillnad i form av att revisorer med högre formell kompetens 
upplevde mindre tidspress orsakad av tidsbudgetar. Ingen signifikant skillnad förekom dock 
mellan grupperna vid tidspress orsakad av deadlines vilket således inte styrker Alderman & 
Deitricks (1982) resonemang kring att revisorer med högre formell kompetens bör uppleva 
starkare tidspress än revisorer med lägre formell kompetens, baserat på att de har större ansvar 
för deadlines. Två dysfunktionella genvägar utmärkte sig signifikant både vid tidspress orsakad 
av tidsbudgetar och vid tidspress orsakad av deadlines. Dessa var att acceptera bristfälliga 
förklaringar samt att ta tid på bekostnad av andra uppdrag, vilka båda var vanligare bland 
revisorer med lägre formell kompetens. Dessa resultat styrker tidigare forskning som visat att 
revisorer med lägre formell kompetens upplever mer tidspress samt använder sig av 
dysfunktionella beteenden i högre utsträckning (Alderman & Deitrick, 1982; Otley & Pierce, 
1996; Willet & Page, 1996; Kelley et al., 1999; Pierce & Sweeney, 2004; Buchheit et al., 2009; 
Ekholm, 2010). Detta menar flera forskare kan bero på revisionsbyråernas hierarkiska 
organisationsstruktur där revisorer med lägre formell kompetens strävar efter att avancera. 
Avanceringsprocessen bygger på prestationsutvärderingar och huruvida revisorerna möter sina 
tidsramar eller inte. (Alderman & Deitrick, 1982; Kelley & Margheim, 1990; Otley & Pierce, 
1996; Pierce & Sweeney, 2004; Liyanarachchi & McNamara, 2008; Buchheit et al., 2009; 
Bowrin & King, 2010) Pierce och Sweeney (2004) visade ett resultat där över en tredjedel av de 
tillfrågade revisorerna uppgav att de uppfattade tidsbudgetarna som alltför viktiga för dessa 
prestationsutvärderingar. Fogarty (1994) menade också att avanceringsprocesserna inom 
revisionsbyråerna består av tidsbaserade befordringar vilket innebär att revisorerna ofta inte har 
något annat val än att prestera för att avancera. Sammanfattningsvis så var problemet härmed 
större bland revisorer med lägre formell kompetens varför fokus bör läggas på att minska 
tidspressen för dessa. Vi tolkar det som att det största problemet finns i att fokus för de anställda 
inom revisionsbyråer ligger i alltför hög grad på prestationsutvärdering och avancering vilket bör 
neutraliseras för att komma till rätta med tidspressen och förekomsten av dysfunktionella 
genvägar. 
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5.4 Kritik och förslag till fortsatt forskning 

Ett hot mot studiens resultat var att två revisionsbyråer, PwC och Mazars, valde att inte delta. 
PwC är den största revisionsbyrån i Sverige (Affärsdata) och deras bortfall kan härmed inverka 
på det slutliga resultatet. Detta genom att de sju största byråerna i Sverige sannolikt har delvis 
olika företagskulturer, vilket medför att bortfall som dessa kan kritiseras. Ett förslag till vidare 
forskning vore härmed att få med alla de sju största revisionsbyråerna i en studie som denna.  

Alla revisorer fick samma enkät med samma frågor och samma introduktionstext i syfte att ge 
studien en hög reliabilitet. Frågorna i vår enkät har använts i tidigare studier vilket kan relateras 
till den interna validiteten. Detta medför samtidigt att resultatet från vår studie på ett eller annat 
sätt kan jämföras med resultat från dessa tidigare studier. Ett stort arbete genomfördes för att 
minska bortfallen i studien för att det empiriska materialet i huvudsak skulle återspegla det 
verkliga resultatet för populationen (Fowler, 2009). Kritik kan dock riktas mot studien gällande 
urvalsramen och valet att inte genomgående skicka ut några påminnelser. Eftersom vi hade 
många generella e-postadresser och då många utskick av enkäten härmed låg i händerna på en 
ansvarig vid den egna revisionsbyrån så gjorde detta att vi inte hade någon exakt kontroll över 
till hur många enkäten faktiskt skickats. Vi hade samtidigt ingen möjlighet att följa upp och 
skicka ut påminnelser som vi önskat. Det finns en risk att resultatet därför inte är representativt 
för hela populationen svenska revisorer. Även om vi haft svårt att exakt veta hur många revisorer 
som enkäten nått ut till så har vi täckt en stor geografisk yta. Den beskrivande statistiken visar en 
relativt jämn fördelning mellan våra 291 respondenter gällande kön, formell kompetensnivå, 
byråtillhörighet och vilken region de är verksamma inom, vilket kan styrka relevansen och 
trovärdigheten i studiens resultat. Svarsfördelningen är dock inte analyserad gentemot den totala 
populationens fördelning vilket kan betraktas som en begränsning för huruvida resultatet är 
representativt eller inte. Ett förslag vore därför att i vidare forskning försöka nå ut till fler 
revisorer och få en högre svarsfrekvens.  

Mycket tid ägnades åt att bearbeta enkätfrågorna noga så att de skulle kunna besvara 
frågeställningarna och uppfylla syftet med studien för att nå god validitet och reliabilitet. Att 
utföra en pilotstudie och först testa enkätfrågorna syftade till att utreda eventuella validitets- och 
reliabilitetsproblem innan den skarpa versionen av enkäten skickades ut. Pilotstudien som 
genomfördes syftade till att minska risken för missuppfattningar och styrka begreppsvaliditeten 
då för studien utomstående parter som är insatta i problematiken tidigt fick uttala sig om 
mätinstrumentet. En risk med denna studie är dock att ämnet kan framstå som känsligt, det vill 
säga att revisorerna inte svarar ärligt utan vad de ”bör” svara. Baserat på hur ärligt revisorerna 
svarade så finns det en risk att vissa hypoteser felaktigt styrkts eller förkastats. Studien skulle 
därmed kunna genomföras med en annan inriktning för att minska risken för att respondenterna 
besvarar enkäten mindre sanningsenligt. Frågorna skulle till exempel kunna vara utformade på 
ett sätt så att den enskilde revisorn inte själv behöver erkänna sina egna brister utan att de istället 
anonymt ombes besvara huruvida de kommit i kontakt med dysfunktionella genvägar samt om 
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revisorerna anser att tidspress är ett problem i allmänhet inom byrån och revisionsbranschen. Att 
denna studie genomfördes då det var högsäsongen inom revisionsbranschen samt att enkäten var 
tvungen att avslutas vid en viss tid för att resultatet skulle sammanställas, kan ha medfört att 
svarsfrekvensen blev lägre än vad den annars skulle ha blivit. Ett förslag till vidare forskning 
vore härmed att göra en liknande studie som denna men vid ett annat tillfälle än i maj och juni.  

I och med att större revisionsbyråer ofta är starkare hierarkiskt uppbyggda än mindre 
revisionsbyråer (Alderman & Deitrick, 1982; Wallerstedt & Öhman, 2011) torde detta också 
innebära att prestations- och avanceringsfokus är större inom dessa. Det är därför viktigt att 
påpeka denna koppling. Om de större revisionsbyråerna inte hade varit lika hierarkiskt 
uppbyggda är det inte säkert att revisorerna som arbetar vid dem skulle uppleva lika hög 
tidspress. Vid en eventuell återupprepning av denna studie vore det därför intressant att studera 
detta samband djupare och se hur dessa variabler i sin tur påverkar varandra. Då vi gjorde denna 
studie fick vi respons från några respondenter som efterfrågade en kvalitativ forskningsmetod 
gällande tidspress orsakad av tidbudgetar och deadlines vilket skulle kunna vara ett alternativ 
och ge en djupare inblick i problemet. Genom en kvalitativ metod skulle forskare eventuellt 
kunna få fram nya aspekter som inte framkommit i tidigare studier. Ett sista förslag till vidare 
forskning vore att göra en jämförelsestudie mellan olika länder. Många tidigare 
forskningsresultat har visat att tidspressen skiljer sig mellan olika länder och det vore därför 
intressant att studera vilka faktorer som kan ha påverkat och skapat dessa skillnader bland 
revisorerna, exempelvis i form av olika arbetsmiljöer, lagar eller andra faktorer.  

Det som denna studie har tillfört vetenskapen är en beskrivning kring huruvida revisorer i 
Sverige upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines samt i vilken utsträckning 
dysfunktionella genvägar förekommer vid denna tidspress. Den har också behandlat eventuella 
skillnader mellan grupper av revisorer som tidigare forskning indikerat på. Tidigare forskning 
har mestadels inriktat sig på tidspress orsakad av tidsbudgetar och de flesta studier har 
genomförts i länder utanför Skandinavien, vilket gör att denna studie kan ha praktisk relevans för 
fortsatt forskning inom samma ämnesområde i Norden.   
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Bilaga 1: E-postmeddelande till kontaktgrupperna personliga e-postadresser (990) 
och Grant Thornton (957) 

Rubrik: Dina åsikter kring tidspress 

Hej! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att din revisionsbyrå 
representeras med hög svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 2: E-postmeddelande till kontaktgruppen BDO AB (77) 

Rubrik: Åsikter kring tidspress 

Hej! 

Eftersom inte alla BDO:s medarbetares mailadresser finns på er hemsida ber vi dig härmed att 
(radera det här stycket och) vidarebefordra nedanstående meddelande till alla auktoriserade 
revisorer, godkända revisorer och revisorsassistenter på ditt kontor. BDO är en så pass stor aktör 
på den svenska marknaden för revisionstjänster att era svar är av stor vikt för att resultatet i vår 
magisteruppsats ska bli tillförlitligt och användbart. Tack på förhand för att du hjälper oss så att 
BDO representeras i vår studie! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att BDO representeras med hög 
svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 3: E-postmeddelande till kontaktgruppen generella e-postadresser (242) 

Rubrik: Åsikter kring tidspress 

Hej! 

Eftersom vi inhämtat mailadresser på basis av vad som finns offentligt presenterat på Internet så 
ber vi dig härmed att (radera det här stycket och) vidarebefordra nedanstående meddelande till 
alla auktoriserade revisorer, godkända revisorer och revisorsassistenter vid din revisionsbyrå 
inom Sverige. Tack på förhand för att du hjälper oss så att din revisionsbyrå representeras i vår 
studie! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att din revisionsbyrå 
representeras med hög svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 4: E-postmeddelande till Deloitte 

Rubrik: Här kommer vår enkät för vidarebefordring till Deloittes medarbetare som passar in i 
vår målgrupp! 

Hej! 

Nu har vi arbetat igenom vår enkät och testat den i ett pilotprojekt så nu anser vi att den är redo 
för utskick till Deloittes medarbetare. Eftersom vi är medvetna om rådande högsäsong inom 
revisionsbranschen så önskar vi skicka ut enkäten till så många auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter inom Sverige som möjligt för att nå så hög 
svarsfrekvens som möjligt. Vi skickar med enkäten som en PDF-fil (endast avsedd för dig, ska 
inte vidarebefordras) för att du ska kunna granska våra frågor innan du skickar den vidare om det 
är så att du själv inte passar in i vår målgrupp och kan genomföra enkäten som finns som länk 
nedan. Nedanstående text är vad vi skulle vilja att du klistrar in i mailet som skickas ut. Stort 
tack på förhand för att du hjälper oss så att Deloitte representeras i vår studie! 

Rubrik: Dina åsikter kring tidspress 

Hej! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att Deloitte representeras med 
hög svarsfrekvens i vår studie! 
Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com  
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Bilaga 5: E-postmeddelande till PwC och Ernst & Young 

Rubrik: Åsikter kring tidspress 

Hej! 

Vi har sökt mailkontakt med er studentansvarige på vår ort men inte fått någon tydlig 
återkoppling om att vi kan få hjälp med att sprida vår enkät till era medarbetare. Vi vill med detta 
mail ge er en sista chans att delta i vår studie och se till att ni blir representerade i vårt resultat. 
Nedanstående text är vad vi skulle vilja att du klistrar in i ett mail och skickar ut till vår 
målgrupp. Vi vill att detta sker så snart som möjligt. Stort tack på förhand! 

Rubrik: Dina åsikter kring tidspress 

Hej! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att ________  representeras med 
hög svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 6: E-postmeddelande till kontaktgruppen Mazars(13) 

Rubrik: Åsikter kring tidspress 

Hej! 

Eftersom inte alla Mazars:s medarbetares mailadresser finns på er hemsida ber vi dig härmed att 
(radera det här stycket och) vidarebefordra nedanstående meddelande till alla auktoriserade 
revisorer, godkända revisorer och revisorsassistenter på ditt kontor. Mazars är en så pass stor 
aktör på den svenska marknaden för revisionstjänster att era svar är av stor vikt för att resultatet i 
vår magisteruppsats ska bli tillförlitligt och användbart. Tack på förhand för att du hjälper oss så 
att Mazars representeras i vår studie! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att Mazars representeras med 
hög svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 7: E-postmeddelande till kontaktgruppen KPMG(58) 

Rubrik: Dina åsikter kring tidspress 

Hej! 

Eftersom inte alla KPMG:s medarbetares mailadresser finns på er hemsida ber vi dig härmed att 
(radera det här stycket och) vidarebefordra nedanstående meddelande till alla auktoriserade 
revisorer, godkända revisorer och revisorsassistenter på ditt kontor. KPMG är en så pass stor 
aktör på den svenska marknaden för revisionstjänster att era svar är av stor vikt för att resultatet i 
vår magisteruppsats ska bli tillförlitligt och användbart. Tack på förhand för att du hjälper oss så 
att KPMG representeras i vår studie! 

Vi är två studenter som arbetar med en magisteruppsats inom revisionsområdet vid 
Mittuniversitet i Östersund. Uppsatsen handlar om i vilken utsträckning svenska revisorer 
upplever tidspress orsakad av tidsbudgetar och deadlines. Målgruppen är auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och revisorsassistenter. 

Om du skulle kunna tänka dig att avvara fem minuter för att besvara våra 11 frågor; klicka på 
länken nedan! 
https://survey.enalyzer.com/?pid=q4f4b2m4 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka ut 
påminnelser. 
- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 

Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår studie, skicka gärna ett mail till 
oss! 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att KPMG representeras med 
hög svarsfrekvens i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 
Jessica Dillner och Emelie Säterberg 

jessica.dillner@gmail.com 

emelie.saeterberg@telia.com 
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Bilaga 8: Frågeformulär 

Välkommen! 
Denna enkät avser extern revision, dvs. processen som leder fram till revisionsberättelsen. Du 
ombeds att besvara frågorna med detta i åtanke. Enkäten består av 11 frågor som tar fem minuter 
att besvara. 
 

- Med tidspress orsakad av tidsbudget menar vi den tidspress som uppstår på grund av att ett 
visst antal arbetstimmar har budgeterats för ett revisionsuppdrag. 
- Med tidspress orsakad av deadline menar vi den tidspress som uppstår på grund av att ett 
revisionsuppdrag måste vara färdigt före ett visst datum. 
 

Vänligen observera vilken typ av tidspress frågorna gäller då Du svarar. 
 

Tack för att Du tar dig tid och besvarar vår enkät! 
Tryck på “Nästa” för att komma till frågorna! 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Är Du... 
(  ) Kvinna?           (1) 
(  ) Man?           (2) 

2. Vilken ålder har Du? (välj ett alternativ) 
(  ) Under 20 år          (1) 
(  ) 21-30 år                                                                                                                             (2) 
(  ) 31-40 år                                                                                                                             (3) 
(  ) 41-50 år                                                                                                                             (4) 
(  ) 51-60 år                                                                                                                             (5) 
(  ) Över 60 år                                                                                                                         (6) 

3.Vilken titel har Du? (fyll i ett alternativ) 
(  ) Jag är auktoriserad revisor        (1) 
(  ) Jag är godkänd revisor         (2) 
(  ) Jag är revisorsassistent (inklusive senior och junior revisor)    (3) 
(  ) Inget av ovanstående tre alternativ, men jag arbetar i processen som leder fram till en 
revisionsberättelse.          (4) 
( ) Inget av ovanstående fyra alternativ       (5) 
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4. Vilken revisionsbyrå arbetar Du för?  
(  ) PwC           (1) 
(  ) Ernst & Young          (2) 
(  ) KPMG            (3) 
(  ) Deloitte           (4) 
(  ) Grant Thornton          (5) 
(  ) BDO           (6) 
(  ) Mazars           (7) 
(  ) Annan byrå          (8) 

5. Vilken region är Du yrkesverksam inom? (se bilden och välj det alternativ som är din 
huvudsakliga region) 
(  ) Övre Norrland          (1) 
(  ) Nedre Norrland          (2) 
(  ) Västra Svealand          (3) 
(  ) Östra Svealand          (4) 
(  ) Västra Götaland          (5) 
(  ) Östra Götaland          (6) 
(  ) Södra Götaland          (7) 
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Frågor kring tidspress orsakad av tidsbudget: 

6. Hur skulle Du beskriva att tidsbudgetarna för revisionsuppdragen varit de senaste 12 
månaderna i allmänhet?(Välj det svarsalternativ som stämmer bäst) 
( ) Mycket lätta att uppnå         (1) 
( ) Uppnåbara med rimlig ansträngning       (2) 
( ) Uppnåbara med avsevärd ansträngning       (3) 
( ) Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga      (4) 
( ) Omöjliga att uppnå          (5) 

7. I vilken grad anser Du att tidspress orsakad av tidsbudget har gjort att Du lagt ner mindre tid 
på en granskning än Du skulle ha gjort om Du haft tillräckligt med tid? (Välj det alternativ som 
stämmer bäst) 
( ) Inte alls           (1) 
( ) I låg grad           (2) 
( ) I måttlig grad          (3) 
( ) I ganska hög grad          (4) 
( ) I hög grad           (5) 

8. När mer arbete krävs än vad som är tidsbudgeterat för ett revisionsuppdrag, hur ofta vidtas 
följande åtgärder? (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje åtgärd i nerrullningslisten) 
(1) – Aldrig       (2) – Sällan       (3) – Ibland       (4) – Ofta          (5) – Nästan alltid 

a) Att Du använder dig av obetald övertid och inte rapporterar in timmarna för detta 
(underrapportering av tid)         (1) 
b) Att Du omfördelar arbetsuppgifterna inom revisionsuppdraget för att kompensera för den 
snäva tidsramen          (2)  

c) Att Du inte granskar alla väsentliga poster i revisionsarbetet    (3)  

d) Att Du accepterar en kunds förklaringar som Du inte skulle ha accepterat om Du inte var 
under tidspress          (4)  

e) Att Du tar tid från andra revisionsuppdrag för att kompensera för den snäva tidsramen, dvs. 
Du tar dig tid på andra uppdrags bekostnad       (5) 
f) Att Du delegerar delar av revisionsarbetet till medarbetare inom byrån   (6) 
g) Att din revisionsbyrå tilldelar revisionsuppdraget mer tid     (7) 
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Frågor kring tidspress orsakad av deadlines. 

9. Hur skulle Du beskriva att deadlines för revisionsuppdragen varit de senaste 12 månaderna i 
allmänhet?(Välj det svarsalternativ som stämmer bäst) 
( ) Mycket lätta att uppnå         (1) 
( ) Uppnåbara med rimlig ansträngning       (2) 
( ) Uppnåbara med avsevärd ansträngning       (3) 
( ) Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga      (4) 
( ) Omöjliga att uppnå          (5) 

10. I vilken grad anser Du att tidspress orsakad av deadlines har gjort att Du lagt ner mindre tid 
på en granskning än Du skulle ha gjort om Du haft tillräckligt med tid? (Välj det alternativ som 
stämmer bäst) 
( ) Inte alls           (1) 
( ) I låg grad           (2) 
( ) I måttlig grad          (3) 
( ) I ganska hög grad          (4) 
( ) I hög grad           (5) 

11. När mer arbete krävs, än vad som har budgeterats, för att hinna klart ett revisionsuppdrag 
innan deadline, hur ofta vidtas följande åtgärder? (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 
åtgärd i nerrullningslisten) 
(1) – Aldrig       (2) – Sällan       (3) – Ibland       (4) – Ofta          (5) – Nästan alltid 

a) Du använder dig av obetald övertid och inte rapporterar in timmarna för detta 
(underrapportering av tid)         (1) 
b) Du omfördelar arbetsuppgifterna inom revisionsuppdraget för att kompensera för den snäva 
tidsramen           (2) 
c) Att Du inte granskar alla väsentliga poster i revisionsarbetet    (3) 
d) Att Du accepterar en kunds förklaringar som Du inte skulle ha accepterat om Du inte var 
under tidspress          (4) 
e) Du tar tid från andra revisionsuppdrag för att kompensera för den snäva tidsramen, dvs. Du tar 
dig tid på andra uppdrags bekostnad        (5) 
f) Du delegerar delar av revisionsarbetet till medarbetare inom byrån   (6) 
g) Att din revisionsbyrå tilldelar revisionsuppdraget mer tid och därmed förlänger deadlinen 

            (7) 
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Avslutande meddelande: Tack för din medverkan! 

Vi är oerhört tacksamma för att Du lagt ner tid på att besvara vår enkät!  

Glöm inte att trycka på “Skicka” knappen!  

 

Ha en fortsatt trevlig dag!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Jessica Dillner och Emelie Säterberg 
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Bilaga 9: Kodningsschema 

 
Tidigare kod Ny kod Status 

 
1 Kvinna 1 Kvinna Obehandlad 

Fråga 1 2 Man 2 Man Obehandlad 

 
1 Under 20 år 1 Under 30 år Omkodad 

 
2 21-30 år 1 Under 30 år Omkodad 

 
3 31-40 år 2 Mellan 31-50 år Omkodad 

 4 41-50 år 2 Mellan 31-50 år Omkodad 

 5 51-60 år 3 Över 51 år Omkodad 

Fråga 2 6 Över 60 år 3 Över 51 år Omkodad 

 1 Auktoriserad 1 Högre formell kompetens Omkodad 

 2 Godkänd 1 Högre formell kompetens Omkodad 

 3 Revisorsassistent 2 Lägre formell kompetens Omkodad 

 4 Annan revisor 2 Lägre formell kompetens Omkodad 

Fråga 3 5 Ingen revisor - - Eliminerad 

 1 PwC 1 Större byrå Omkodad 

 2 Ernst & Young 1 Större byrå Omkodad 

 3 KPMG 1 Större byrå Omkodad 

 4 Deloitte 1 Större byrå Omkodad 

 
5 Grant Thornton 1 Större byrå Omkodad 

 
6 BDO 1 Större byrå Omkodad 

 
7 Mazars 1 Större byrå Omkodad 

Fråga 4 8 Annan byrå 2 Mindre byrå Omkodad 

 
1 Övre Norrland 1 Norrland Omkodad 

 
2 Nedre Norrland 1 Norrland Omkodad 

 3 Västra Svealand 2 Svealand Omkodad 

 4 Östra Svealand 2 Svealand Omkodad 

 5 Västra Götaland 3 Götaland Omkodad 

 6 Östra Götaland 3 Götaland Omkodad 

Fråga 5 7 Södra Götaland 3 Götaland Omkodad 
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Tidigare kod Ny kod Status 

1 Mycket lätta att uppnå 1 Mycket lätta att uppnå / Mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning Obehandlad och omkodad 

2 Uppnåbara med rimlig ansträngning 2 / 1 Uppnåbara med rimlig ansträngning / Mycket lätta att uppnå eller uppnåbara med rimlig ansträngning Obehandlad och omkodad 

3 Uppnåbara med avsevärd ansträngning 3 / 2 Uppnåbara med avsevärd ansträngning Obehandlad och omkodad 

Fråga 6 4 Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga 4 / 3 Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga / Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga eller omöjliga att uppnå Obehandlad och omkodad 

Fråga 9 5 Omöjliga att uppnå 5 / 3 Omöjliga att uppnå / Mycket snäva, praktiskt taget ouppnåeliga eller omöjliga att uppnå Obehandlad och omkodad 

1 Inte alls 1 Inte alls / Inte alls eller i låg grad Obehandlad och omkodad 

2 I låg grad 2 / 1 I låg grad / Inte alls eller i låg grad Obehandlad och omkodad 

3 I måttlig grad 3 / 2 I måttlig grad Obehandlad och omkodad 

Fråga 7 4 I ganska hög grad 4 / 3 I ganska hög grad / I ganska hög grad eller i hög grad Obehandlad och omkodad 

Fråga 10 5 I hög grad 5 / 3 I hög grad / I ganska hög grad eller i hög grad Obehandlad och omkodad 

1 Aldrig 1 Aldrig / Aldrig eller sällan Obehandlad och omkodad 

2 Sällan 2 / 1 Sällan / Aldrig eller sällan Obehandlad och omkodad 

3 Ibland 3 / 2 Ibland Obehandlad och omkodad 

Fråga 8, a-g 4 Ofta 4 / 3 Ofta / Ofta eller nästan alltid Obehandlad och omkodad 

Fråga 11, a-g 5 Nästan alltid 5 / 3 Nästan alltid / Ofta eller nästan alltid Obehandlad och omkodad 

För fråga ett skedde ingen omkodning. I fråga tre eliminerades svar från respondenter som angivit det femte svarsalternativet. Frågorna två, fyra 
och fem omkodades enligt schemat. Frågorna sex till elva användes både som obehandlade och som omkodade beroende på om de statistiska 
utfallen innebar att enskilda revisorer skulle kunna identifieras eller inte. 
 


