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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Tidspressens påverkan på revisionen: En studie om hur svenska revisorer motiverar sina 

tidsbesparande handlingar under tidspress. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Elizabeth Puhls och Linnea Svedin. 

Handledare: Jan Svanberg. 

Datum: 2016- januari. 

  

Syfte: Tidigare forskning har lagt lite fokus på revisorns egna uppfattningar kring revisorers 

agerande på grund av tidspress. Studiens syfte är att få en förståelse för hur svenska revisorer på 

små och medelstora revisionsbyråer motiverar åtgärderna som de brukar vidta för att få fram ett bra 

revisionsarbete inom snäva tidsbudgetar. 

  

Metod: Insamlingen av det empiriska materialet sker med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Analysen genomförs genom att jämföra egna empiriska data med redan existerande teori. 

Våra slutsatser dras från egna iakttagelser och insikter. 

  

Resultat och slutsats: Revisor rättfärdigar sitt agerande genom att stödja sig på begreppen 

väsentlighet och risk vilket de kopplar till klientkännedom och helhetsbedömningar. Revisorns 

förmåga att förhålla sig professionellt skeptisk har visat sig ha en inverkan på förekomsten av RAQ-

acts (Reduced audit quality acts). 

  

Förslag till fortsatt forskning: Återkommande i studien var begreppen väsentlighet och risk. Vi 

ser potential för att utforska dess betydelse för tidspressen och revisorernas agerande ännu mer. Vi 

ser möjligheter till att utveckla intervjuguiden och lägga mer fokus på dessa begrepp i den fortsatta 

forskningen. 

  

Uppsatsens bidrag: Studien lämnar bidrag till redovisningslitteraturen, personer som utövar 

revisionsyrket samt klienter genom förståelse för hur revisorerna själva ställer sig till de genvägar 

som de ibland tar för att spara in på tiden. 

  

Nyckelord: revision, pressfaktorer, tidsbudget, tidspress, revisionskvalitet, underrapportering av 

tid, professionell skepticism. 

  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

  

Title: Time pressure's impact on auditing. A study of how Swedish auditors justify their timesaving 

actions when they work under time pressure. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Authors: Elizabeth Puhls and Linnea Svedin. 

Supervisor: Jan Svanberg. 

Date: 2016 - January. 

  

Aim: Little focus has been put on auditors’ own perceptions about their reaction to time pressure. 

Our aim, therefore, is an understanding of how Swedish auditors, working in small and medium 

sized firms, justify the solutions they take to obtain credible accounting work within a tight time 

budget. 

  

Method: The collection of empirical material is done using qualitative semi-structured interviews. 

The analysis is carried out by comparing the empirical data with existing theory. Our conclusions 

are drawn from own observations and insights. 

  

Result and conclusions: Auditors justify their actions by relying on the concepts essentiality and 

risk, which they relate to client awareness and overall assessments. It’s been shown that auditors’ 

ability to maintain their professional skepticism has an effect on the existence of RAQ-acts 

(Reduced audit quality acts).  

  

Suggestions for future research: The concepts essentiality and risk were consistently repeated by 

the auditors in the study. We see the potential to explore further their significance related to time 

pressure. We see opportunities to develop the interview guide in order to place more focus on these 

concepts in future research. 

  

Contribution of the thesis: This study contributes to accounting literature, people who practice 

auditing and clients by presenting an understanding of how auditors themselves justify the shortcuts 

they take in order to meet their time budgets. 

  

Key words: Audit, pressure factors, time budget, time pressure, audit quality, underreporting of 

time, professional skepticism. 
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1 INLEDNING 
 

I första kapitlet presenterar vi bakgrunden som utgör en introduktion till ämnet vi har valt att 

undersöka samt en bas till vår problemdiskussion. Vidare tar vi upp vårt arbetes syfte och 

avgränsning. 

  

1.1 Bakgrund 

Revisorernas prestation har under de senaste decennierna kommit att kritiserats för sin bristande 

kvalitet och de anses sakna förmågan att fullgöra sin skyldighet att utföra ett objektivt och opartiskt 

revisionsarbete (Umar & Anandarajan 2004). Oron förstärktes efter Enron-skandalen och stor 

uppmärksamhet av olika intressenter inom branschen har riktats mot att hitta lösningar till 

redovisningsmisslyckandet (Taylor, DeZoort, Munn & Tomas, 2003).  

Cassel (1996) menar att revisionsarbetet är ett uppdrag som baseras på förtroende. Han påstår att 

syftet med revisionsarbetet är att se till att företag levererar sina intressenter en sann och rättvisande 

bild av företaget. Berörda intressenter ska alltså få ett korrekt beslutsunderlag som speglar 

företagets faktiska ställning. Därför ska revisorn, enligt sina iakttagelser, kunna uttala sig om 

huruvida de finansiella rapporterna, i alla väsentliga hänseenden, har upprättats enligt ett tillämpligt 

ramverk för finansiell rapportering. Detta framkommer i en av de internationella 

revisionsstandarderna (International Standard on Auditing) ISA 200 samt i IESBAs Etikkoden 

(International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional 

Accountants). Vidare förklaras i IESBAs Etikkoden att revisorn omfattas av relevanta yrkesetiska 

krav. De grundläggande principer som måste följas enligt etikkoden är hederlighet, objektivitet, 

professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt, samt professionellt uppträdande. 

  

Att revisorn ska vara professionell är således en grundförutsättning inom revisionsyrket. Av den 

anledningen skrivs i ISA 200 (p.15) att revisorn ska förhålla sig professionellt skeptisk. Begreppet 

professionell skepticism innebär bland annat att revisorn ska göra granskningsåtgärder utöver dem 

som krävs enligt olika normer i omständigheter där det behövs. Genom en professionellt skeptisk 

inställning minskas risken att förbise ovanliga omständigheter samt risken att använda olämpliga 

antaganden vid fastställandet av granskningsåtgärdernas karaktär. Att förhålla sig professionellt 

skeptisk är nödvändigt för att revisorn ska kunna bedöma revisionsbevis på ett kritiskt sätt (ibid). 
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Trots dessa normer och regler som betonar behovet av att revisorer ska vara helt objektiva och 

professionella, har tidigare forskning visat att revisorers oberoende och självständighet är 

ifrågasatta på grund av att de utsätts för olika pressfaktorer som påverkar dem negativt 

(Bhattacharjee & Moreno, 2013; Umar & Anandarajan, 2004). Litteraturen om 

redovisningsbeteende har uttryckt oro för hur olika påfrestningar kan påverka professionella 

revisorers attityder och prestationer (Lord & DeZoort, 2001). Förekomsten av press innebär 

dessutom en minskning av kvaliteten på revisionstjänster, i den utsträckning som revisorn dukar 

under för dessa påfrestningar (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). 

  

Pressfaktorerna som skadar en revisors arbete kan vara orsakade både internt från revisionsbyrån 

och externt från klienternas håll (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). Bland de vanligaste interna 

pressfaktorerna som revisorer upplever enligt Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) är konflikten 

mellan högkvalitet-revisionsarbete och byråns strävan efter maximal lönsamhet i tjänsten genom att 

minimera kostnaderna för revisionsuppdraget. Dessa kostnadsminskningar brukar ske genom 

avsmalnade revisionsbudgetar som innebär att mindre resurser ägnas åt sökandet efter fel och 

oegentligheter, vilket i slutändan hotar revisionskvaliteten, menar författarna. De förklarar vidare att 

en av dessa begränsade resurser är tiden som revisorer ägnar åt varje klient. Detta påstående styrks 

av Otley och Pierce (1996) då de hävdar att ett av de mest effektiva sätt att reducera kostnader i 

revisionsuppdraget är genom kontroll av tiden. Dock orsakar alltför snäva tidsbudgetar oönskade 

beteenden som ibland kan vara etiskt ifrågasatta (Aldermanv & Deitrick, 1982; Lightner, 

Leisenring, & Winters, 1983; Otley & Pierce, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; Svanberg & Öhman, 

2013). Med oönskade beteenden menas olika åtgärder som revisorer använder som lösning till 

tidsbristen men som inte alltid anses hamna inom reglernas ramverk. I detta hänseende kommer 

beteendet hos revisorer att bero på den etiska acceptansen i de situationer som de konfronteras med, 

och även på referensgrupper och faktorer som revisorerna tänker på när de löser 

intressekonflikterna de står inför, menar Espinosa-Pike och Barrainkua (2015). 

  

 1.2 Problemdiskussion 

På senare tid har revisionsfirmor prioriterat affärsmässiga mål mer än yrkesetiska mål (Wyatt, 

2004), även om de formellt visar idén om allmänhetens intresse inom ramen för sin verksamhet 

(Davenport & Dellaportas, 2009). Enligt befintlig forskning gör denna affärsmässiga inställning 

inom branschen att kvaliteten av revisionsarbetet blir hotad. Svanberg och Öhman (2013) menar 

exempelvis att konkurrenskraftiga kulturer inom revisionsföretagen anses vara en orsak till 
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försämrad revisionskvalitet i samband med tidspress. Som vi nämnde i bakgrunden, har tidigare 

forskning även antagit att en av de mest effektiva åtgärder för att genomföra revisionsuppdraget på 

ett mer sparsamt sätt är att kontrollera/begränsa tiden. Revisorer upplever således att de många 

gånger förväntas utföra revisionen på kortare tid än vad som anses lämpligt för att få 

tillfredsställande revisionsbevis (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). 

  

Problematiken om tidsbristen går att analysera ur två olika perspektiv. Vissa forskare, Coram et al., 

(2003) exempelvis, menar att tidspressen ibland kan lyfta fram positiva resultat ifrån revisorer. De 

förklarar att, i de fall där revisorerna reagerar på ett funktionellt sätt, kan de välja att använda sig av 

effektivare granskningsmetoder för att uppnå de krav de förväntas bemöta. Det är dock de negativa 

resultaten av tidspressen som mest har legat i forskningens fokus, de så kallade dysfunktionella 

reaktionerna. Det har visats att alltför snäva tidsbudgetar oftast leder till oönskade beteenden såsom 

att revisorn vidtar genvägar som kan anses som småfusk i sin strävan efter att få arbetet klart inom 

den ibland orealistiska tidsbudgeten (Svanberg & Öhman, 2013). 

  

Flera författare har studerat olika lösningar som revisorer brukar använda när de känner sig 

pressade av tidsbudgetar. För att lösa tidskonflikten händer det exempelvis att revisorer ibland 

förlitar sig på svaga förklaringar från klienter, betraktar dessa förklaringar som trovärdiga för sin 

granskningsdokumentation och väljer att inte undersöka djupare eller granska detta område vidare 

(Willett & Page, 1996; Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 2004). En annan åtgärd mot 

tidsbristen som hotar revisionskvaliteten är att dokument från klienter granskas på ett ytligt sätt 

istället för att göra det noggrant enligt reglerna (Kelley & Margheim, 1987; Dalton & Kelley, 1997; 

Pierce & Sweeney, 2004). Pressande tidsbudgetar gör det svårt för revisorer att få fram tillräckligt 

med bevis eller kontroller. Ett av de allvarligaste oönskade beteenden enligt Alderman och Deitrick 

(1982) är när en revisor tecknar av ett obligatoriskt granskningssteg utan att slutföra arbetet eller 

notera utelämnandet av förfarandena. 

  

Denna tendens att revisorer agerar dysfunktionellt när de utsätts för tidspress gör det intressant att 

sätta i relation till etiska beteenden och så kallad professionell skepticism. Lawrence och Shaub, 

(1997) bekräftar i sin studie att revisorernas moraliska orientering och resonemang påverkar deras 

yrkesmässiga och etiska beslut. Detta får oss att fundera om revisorns personliga egenskaper kan 

påverka deras sätt att handla i stressande situationer. Shafer et al., (2001) beskriver exempelvis 

vilka effekter en revisors personliga värderingar har på sitt sätt att fatta beslut i etiskt ifrågasatta 

situationer. De menar att det är flera faktorer som fastställer hur en revisor uppskattar 

intensitetsnivån i en moralisk fråga. Vad gäller professionell skepticism, anses begreppet särskilt 
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viktigt i samband med revision och olika revisionsstandarder inbegriper krav att utvärdera 

revisionsbevis med skepticism (Peytcheva, 2014). Den professionella skepticismen innebär att 

revisorn ska vara självständig och att denne ska sträva efter att söka bevis och undersöka det på ett 

fullständigt sätt innan beslut fattas (Hurtt, 2010). Därför förefaller det rimligt att anta att detta 

begrepp också spelar stor roll vad gäller en revisors sätt att reagera mot tidspressen då det kan 

tyckas att ju högre nivå av professionell skepticism desto mindre påverkas revisorn av tidspressen. 

  

Som vi har pekat på tidigare, är revisionen en bransch som enligt olika lagar och standarder 

förväntas vara utövad på ett oberoende, självständigt och professionellt vis. Trots detta har 

forskningen visat att det händer att revisorer som utsätts för tidspress vidtar ovan nämnda oönskade 

beteenden som anses mindre etiska eller kvalitetshotande (Svanberg & Öhman, 2013). Denna 

problematik har väckt vårt intresse och fått oss att fundera på hur revisorerna själva resonerar kring 

den motsägelsefulla situationen. De förväntas alltså att utföra revisionsarbetet på ett etiskt och 

professionellt sätt, medan forskningen har antagit att revisorer i allmänhet tenderar att bortse från 

sina etiska bedömningar och sin professionellt skeptisk inställning när de är tidspressade. Vi vill 

även titta närmare på huruvida tidsbudgetar, som strävar efter att vara kostnadseffektiva i en allt 

mer konkurrerande bransch, upplevs av svenska revisorer som en pressfaktor som kan påverka 

deras arbete på ett negativt sätt. Vi vill på ett djupare sätt undersöka huruvida revisorerna lyckas 

övertyga sig själva om att det är “mindre fel” att använda sig av vissa tidssparande handlingar (som 

andra kanske ser som etiskt ifrågasatta) när det råder tidsbrist.  

  

Eftersom det finns lite forskning vad gäller revisorernas egna åsikter kring denna problematik anser 

vi att vår studie fyller ett tomrum som inte blivit utforskat ännu. Som vi har förklarat, fokuserar den 

befintliga forskningen mest på att identifiera vilka dessa oönskade beteenden är. Därför anser vi att 

vår studie kan utvidga den existerande forskningen genom att belysa revisorernas egen synvinkel. 

  

1.3 Syfte 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi formulerat följande syfte: Att finna förståelse 

för hur svenska revisorer på små och medelstora revisionsföretag rättfärdigar sina tidsbesparande 

handlingar när de jobbar under tidspress. 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta oss på små och medelstora revisionsföretag då dessa upplevs som mer 

tillgängliga och mer öppna för delaktighet i studien. 

  

En annan anledning till att vi utgår från denna avgränsning är att Espinosa-Pike och Barrainkua 

(2015) kom fram till att det fanns en skillnad på hur företag hanterar stressen med avseende på 

tidsbudgetar beroende på byråns storlek. Stora, medelstora och små revisionsbyråer påverkas i olika 

utsträckning enligt författarna och en av deras slutsatser är att små och medelstora byråer påverkas i 

större utsträckning. Därför anser vi att genom att undersöka revisors agerande och motiveringar på 

små och medelstora företag kan vi få tydligare data att analysera i och med att sådana företag verkar 

påverkas i en högre grad.  

  

1.5 Disposition 

Föregående kapitel behandlade uppsatsens bakgrund, problematisering, syfte samt avgränsningar. 

Det följande kapitlet omfattar studiens utgångspunkter i syfte att ge läsaren en bild av hur den har 

tagit sin form. I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som rymmer ett antal 

områden vi anser är relevanta för att bygga upp en intressant teoretisk ram till vår studie. I det fjärde 

kapitlet har vi valt att presentera vår empiriska metod, där vi beskriver hur vi gick tillväga för att 

samla in det empiriska materialet. Redogörelse för materialet som framkommer vid den empiriska 

metoden tar vi upp i det femte kapitlet, där vi även presenterar en analys av våra observationer. En 

diskussion om slutsatserna som vi kommer fram till ges avslutningsvis i det sjätte kapitlet, 

tillsammans med våra förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD 

 

I andra kapitlet går vi igenom den valda forskningstraditionen vårt arbete baseras på. Vi beskriver 

även arbetets forskningsansats, forskningsdesign, forskningsstrategi samt dataanalysmetod. I sista 

delen av kapitlet presenterar vi metodkritiken. 

  

2.1 Forskningstradition 

Enligt Wallén (1996) är det två centrala vetenskapsteoretiska traditioner som är relaterade till 

forskningspraxis: positivismen och hermeneutiken. Positivismen antar att endast det som kan 

verifieras och bekräftas empiriskt är sant, menar Wallén. Författaren påstår att metoderna som 

baseras på denna tradition ska ge tillförlitlig kunskap genom mätkrav och att uppskattningar och 

bedömningar ska läggas undan. Å andra sidan, enligt vår mening, går hermeneutiken ut på att 

försöka förstå andra genom att sätta sig in i hur de tänker och känner. Vi backar upp detta påstående 

med hjälp av Walléns (1996) definition av hermeneutiken: “tolkningsläran som handlar om att tolka 

innebörder”. Han förklarar vidare att tolkningar kan vara av många olika slag, från avkodning av 

symboler, till att uttolka arkitektur, till att på ett djupare plan (ibland i kombination med 

psykologiska och andra teorier) förstå en människans situation. Bryman och Bell (2013) styrker 

påståendet och de menar att hermeneutikens fokus ligger på att försöka hitta förståelse för 

mänskligt beteende. Eftersom vi strävar efter att, med perspektivmedvetenhet, beskriva mönster och 

egna uppfattningar från vårt empiriska material hämtat från intervjuer med revisorer, anser vi att 

hermeneutiken beskriver bäst forskningstraditionen som vår studie baseras på. Vi redovisar och 

diskuterar vår förståelse för det vi upptäcker. Thurén (2007) påstår dessutom att genom att forskare 

strävar efter att förstå hur andra människor “upplever sin situation” används i forskningen 

inkännande och empati. Det handlar om en kunskapskälla vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser 

och den logiska analysen, förutsätter han.  Detta påstående kan vi också associera med vår valda 

forskningstradition då vi vill skapa oss förståelse för hur tidspressen påverkar revisorns sätt att 

arbeta samt för hur revisorer själva rättfärdigar att de ibland väljer att använda sig av tidsbesparande 

handlingar som kan anses som oetiska och kvalitetshotande. 

  

2.2 Forskningsansats 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats eftersom vi anser att den lämpar sig bättre för vårt 

ändamål då vi med vår studie har för avsikt att skapa förståelse för revisorers uppfattning om 
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tidspressen de ställs inför och handlingarna de väljer att vidta. Detta innebär, enligt Bryman och 

Bells (2013) definition av kvalitativ ansats, att vårt synsätt på relationen mellan teori och 

forskningspraxis är av tolkningsinriktad karaktär, där vikt läggs vid ord och inte kvantifiering.  

 

Vi antar ett kombinerat angreppssätt där vi utgår från både deduktion och induktion. I praktiskt 

utrednings- och forskningsarbete används ofta en kombination av dessa två ansatser vilket kallas för 

abduktion (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Vi förankrar våra frågeställningar i redan 

existerande forskning om tidspress. Vi ställer upp teorier om samband mellan variabler, vilket 

kännetecknar deduktionen enligt Bryman och Bell (2013). Utifrån observationer från den teoretiska 

referensramen designar vi vår empiriska informationssamling. Sedan, genom kvalitativa intervjuer, 

genererar vi och tolkar eget empiriskt material som vi sedan kopplar tillbaka till teorin och tidigare 

forskning som vi har valt att förankra studien i. Det är det induktionen går ut på, nämligen att 

forskaren drar slutsatser på grundval av observationer (Bryman & Bell, 2013).    

  

2.3 Forskningsdesign 

I den här studien använder vi oss av så kallade kvalitativa intervjuer. Sådana intervjuer tenderar att 

vara mer flexibla än intervjuer som genomförs inom kvantitativ forskning, som brukar ha en tydligt 

strukturerat tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013). Ännu mer specifikt genomför vi 

semistrukturerade intervjuer där vi riktar intresset mot intervjuobjektens ståndpunkter, 

uppfattningar och synsätt, såsom Bryman och Bell (2013) beskriver en sådan intervju är. Vår 

intervjustil är därmed flexibel och vi följer den rikting som de intervjuade revisorernas svar går i. 

Intervjuerna genomförs med hjälp av en så kallad intervjuguide där vi utgår från specifika teman. 

  

Vidare har vi valt att genomföra ett personlighetstest som rymmer ett antal uttalanden som syftar på 

att fastställa revisorers nivå av professionell skepticism. Meningen med detta test är att komplettera 

vårt eget frågeschema. Testet har vi hämtat från Hurtts studie Development of a Scale to Measure 

Professional Skepticism publicerad år 2010. Bryman och Bell (2013) påstår att det är en accepterad 

metod att använda andra forskares frågor som komplement till eget arbete. Vi anser att testet 

förstärker vår undersökning genom att ge oss möjlighet att utveckla vår förståelse för revisorers 

ställning där deras personlighet (i form av hur professionellt skeptiska de är) kan inkluderas som en 

av variablerna att analysera i problematiken. Vi anser att detta gör vårt arbete unikt och att vi 

kommer att få möjlighet att upptäcka nya intressanta rön. 
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Valet av respondenter är medvetet, eller ett så kallat opportunistiskt urval enligt Bryman och Bell 

(2010). Genom den valda forskningsdesignen planerar vi att få en bra bild av hur revisorer skulle 

agera i olika konfliktsituationer. Respondenterna har stor frihet att själv utforma sina svar men blir 

ändå tvungna att hålla sig inom det berörda forskningsområdet, såsom Bryman och Bell (2013) 

beskriver semistrukturerade intervjuerna ska gå till. Den empiriska informationen vi får utifrån 

intervjuerna har bearbetats och tolkats (data från testet avkodats för analys).  

  

I analysen använder vi oss av våra empiriska data för att jämföra med tidigare forskningen som 

utformar den teoretiska referensramen och sedan genererar vi resultat utifrån egna observationer. Vi 

strävar, som tidigare förklarat, efter att ge läsaren en ökad förståelse för vilka konsekvenser som 

tidspressen kan leda till för revisionsarbetet samt hur revisorerna funderar kring handlingarna de 

väljer att vidta för att lösa tidsproblemet. 

  

2.4 Metodkritik 

När det kommer till att tolka resultaten måste man se till både studiens styrkor och begränsningar. 

Vi anser att studien påverkas av vissa begränsningar. För det första anser vi att antalet revisorer som 

ingår i studien gör att våra resultat inte kan vara generaliserbara till en större population. Bryman 

och Bell (2013) hävdar att det kan vara komplicerat att generalisera resultat i kvalitativa 

undersökningar. Önskar man mer generaliserbara resultat är det kvantitativ ansats som bäst lämpar 

sig för det, enligt författarna. 

  

Vi är även väl medvetna om vilka svagheter vår informationssamlingsmetod kan innehålla. 

Eftersom vi utför intervjuerna på ett personligt sätt (ansikte mot ansikte) anser vi att det finns en 

risk för att den intervjuade revisorn påverkas av samspelet med intervjuarna, den så kallad 

intervjuareeffekten (Eriksson & Hultman, 2014). Denna effekt kan ge utslag i resultaten på ett icke 

önskvärt sätt i och med att intervjuaren utgör en viss inverkan på respondenten. En annan poäng vi 

vill peka på är att, eftersom arbetets generella ämne kan anses som känsligt, räknar vi med att vissa 

respondenter undviker “extrema” uttalanden och svarar snarare på ett medvetet taktfullt sätt. 

Ytterligare en begränsning med att utföra semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten som frågorna 

präglas av. Enligt Eriksson och Hultman (2014) ställs det högre krav på intervjuaren desto mindre 

struktur och mer öppna frågorna är. Det innebär att vi som intervjuare måste förbereda oss på att 

lyckas att komma inpå djupet inom vissa områden. Trots svårigheterna av att genomföra sådana 
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intervjuer anser vi att vi har en bra nivå av intervjuarkompetens och vi utför intervjuerna på ett så 

skickligt sätt som möjligt.  

  

Det är också viktigt att även ta upp det positiva med vårt metodval. Eftersom studien involverar 

aktiva auktoriserade revisorer vars svar baseras på verkliga och egna erfarenheter inom 

revisionsmiljön anser vi att vi lyckas, genom intervjuerna, att undvika problemen som andra 

metoder såsom experiment eller enkäter kan medföra. Dessa problem kan vara, enligt Eriksson och 

Hultman (2014), att ointressanta/oviktiga personer medverkar i undersökningen (experiment) eller 

att andra individer, och inte revisorerna själva, svarar på frågorna (enkät). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och den teori som ligger till grund för uppsatsen. Den 

litteratur som presenteras och som är relevant för studiens syfte berör områden som revisorns 

objektivitet, pressfaktorer med fokus på tidspress och dess konsekvenser, professionell skepticism 

samt teorier kring psykologiska beteenden. 

  

3.1 Förhållanden som påverkar objektivitet 

I Revisorslagen (2001:883) tas hänsyn till olika omständigheter som kan påverka revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet. I den så kallade analysmodellen (21 § Revisorslagen) 

identifieras eventuella faktorer, såsom ekonomiska intressen från olika intressenter och revisorns 

personliga relationer, som typiskt sett kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Revisorn ska, inför varje nytt uppdrag och när anledning därtill uppkommer i befintliga uppdrag, 

pröva om det finns omständigheter som kan störa förtroendet för dennes förmåga/vilja att utföra 

uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet (ibid). Ett hot som listas i 

analysmodellen och som vi särskilt vill fokusera på är det så kallade skrämselhotet. Det kan 

uppkomma på grund av att revisorn känner obehag inför exempelvis klientens dominans eller av 

yttre påtryckningar.  

  

Umar och Anandarajan (2004) granskar hur stark förmågan hos en revisor att bilda en egen åsikt 

och stå emot trycket att ändra den är. Författarna kallar detta för “self sufficiency” vilket vi har 

översatt som självförsörjningsgrad. Ju högre självförsörjningsgrad desto mer oberoende är revisorns 

omdöme. Enligt Bamber och Iyer (2007) förväntas det att revisorn ska skapa starka band till 

klienten i syfte att revisionen utförs på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Det har dock visats av 

Shafer, Ketchand och Morris (2004) att revisorer på senare tid har antagit en alltmer klient-

förespråkande attityd. Enligt författarna är denna attityd en annan faktor som anses ha påverkat 

revisorers arbete. De menar att revisorerna har övergett sitt objektivitetsmål för att förespråka 

kundföredragna principer. Det är vanligt att klienten försöker påverka revisorns uttalanden när deras 

ståndpunkter går åt olika håll. Om revisorn inte förhåller sig oberoende och professionell är det 

mindre troligt att oegentligheter rörande redovisningen rapporteras och därmed försämras 

revisionens kvalitet (Tepalagul & Lin, 2015). 
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3.2 Pressfaktorer 

Revisorer blir utsatta för en rad olika pressfaktorer som påverkar deras arbete. Umar och 

Anandarajan (2004) har försökt i sin studie hitta en förståelse för de underliggande dimensioner av 

press som revisorer står inför. Exempel på pressfaktorerna som de har undersökt är bland annat 

konkurrens, kundens och revisorns storlek samt kundens finansiella hälsa. Kundens makt visade sig 

ha ett visst inflytande på revisorns beteende och beslutsfattande och ökad konkurrens påverkade 

också då de kände att de måste hitta nya intäktskällor. Libby och Luft (1993) utpekar ur ett 

arbetsmiljöperspektiv de olika miljövariabler som särkilt påverkar en revisors prestation. Dessa är 

strukturen av uppgiften, tilldelade måls storlek, ansvarsnivå, monetära incitament och upplevd 

tidspress.   

  

Ett annat sätt att klassificera pressfaktorer är det som Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) belyser 

genom att skilja mellan interna och externa pressfaktorer. Exempel på externa pressfaktorer är 

klientens inverkan på revisorerna. Författarna skriver att resultaten av sin explorativa studie påvisar 

att revisorerna uppfattar stark press från revisionsklienten i utövandet av sin yrkesverksamhet. Även 

om denna klientpress är den mest framkommande har Espinosa-Pike och Barrainkuas resultat även 

visat att interna pressfaktorer, som uppstår som en konsekvens av konflikten mellan kostnad och 

kvalitet, är vanligare än det som forskningen har uppgett. Interna pressfaktorer är dessa som 

kommer från revisionsbyråernas organisatoriska sammanhang i vilket revisorernas arbete sker. De 

är dock på sätt och vis ett resultat av de externa förhållanden företaget befinner sig i. En av de mest 

förekommande interna pressfaktorer är tidspressen. För att uppnå lönsamhet, kommer 

revisionsfirmor att försöka minimera kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls genom att 

begränsa resurserna som läggs ner på revisionen (ibid). 

  

Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) styrker vidare det att på senare tid har revisionsfirmor 

prioriterat affärsmässiga mål mer än yrkesetiska mål på grund av en ökad nivå av konkurrens i 

branschen. Den ökade konkurrensen inom revisionsbranschen är en faktor som flera författare 

behandlar (Shafer et al., 2004; Lee, 2012). Redan år 1981 fann Shokley i en studie av auktoriserade 

revisorer och finansiella analytiker att konkurrensen uppfattades som den viktigaste faktorn som 

påverkade revisorernas prestation. Lee (2012) styrker Shockleys resultat och diskuterar 

problematiken som uppstår som en konsekvens av att revisionsbranschen sätter upp riktmärken för 

prestationsjämförelser och utvärdering bland revisorer på grund av den ökade konkurrensen. Lees 

studie lyfter fram att även om den starkt konkurrensutsatta revisionsmiljön kan ge upphov till att 

revisorer utövar ett mer ansträngt arbete (vilket kan leda till en förbättrad prestanda) så har det 



12 

 

visats att det är vanligare att den istället skapar psykologiska belastningar på dem (vilket resulterar i 

försämrad prestationsnivå). Den konkurrentsatta revisionsmiljön gör dessutom att företag strävar 

efter en ökad effektivitet genom att kräva revisionsarbete av högkvalitet utfört med begränsade 

resurser (McNair, 1991). Konkurrenskraftiga kulturer inom revisionsföretag har därmed föreslagits 

som en orsak till försämrad revisionskvalitet i samband med pressen som de valda åtgärderna av 

revisionsbyråer, bland andra snäva tidsbudgetar, utgör för sina revisorer (Svanberg & Öhman, 

2013). 

  

3.2.1 Inflytanden över tidsbudgetar 

 

Gällande tidsbudgetar, förklarar Otley och Pierce (1996) varför de har antagit en “viktigare” roll i 

revisionsvärlden. De menar att målen som är kvantifierbara och specifika är ett viktigt inslag i ett 

effektivt system i ett företags styrning.  Som vi har nämnt smalnas tidsbudgetar ner av ledningen i 

sin strävan att reducera kostnader (McNair, 1991). Det är dock intressant att nämna att det inte bara 

är själva revisionsbyråerna som påverkar hur tidsbudgetar ser ut. Denna diskussion tar Otley och 

Pierce (1996) upp. De menar att tidsbudgetarna påverkas på ett överdrivet sätt av klientens press. 

En anledning till detta är att klienten vill hålla avgifterna så låga som möjligt. Resultat från en 

studie av budgeteringsmetoder i stora amerikanska revisionsföretag av Fleming (1980) visade starka 

belägg på att klienten utför en press på revisorerna för att revisionens tid ska kortas ner. Detta utan 

att ta hänsyn till inflation eller att alltmer komplexa operationer och ytterligare revisions- och 

redovisningskrav behövs göras. Otley och Pierce (1996) kom fram till att, i de fall där den upplevda 

påverkan av klienten över revisionens tidsbudget ökar, kommer den upplevda genomförbarheten av 

dessa tidsbudgetar att minska. Å andra sidan har det framkommit av tidigare forskning att relationen 

mellan klienten och revisor förstärks ju mer engagerad klienten blir, vilket i sin tur innebär en 

förbättrad revisionskvalitet (Beattie et al., 2001). 

  

3.3 Tidspress 

ISA 200 (p. A48) är en av de standarder som bland annat uppger riktlinjer för hur den finansiella 

rapporteringen måste ske. Enligt denna revisionsstandard är frågan om svårighet, tid eller kostnad 

oviktig när det gäller att utföra revisionen enligt de angivna reglerna. Detta innebär att faktumet att 

revisorn är stressad på grund av sina begränsade resurser, tid bland dessa, är i sig inte någon giltig 

grund för denne att utelämna en granskningsåtgärd som det inte finns något alternativ till eller nöja 

sig med revisionsbevis som inte är övertygande. Vidare framkommer i ISA 200 att revisorer är 
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skyldiga att planera revisionen på ett effektivt sätt så att de kan frigöra tillräcklig tid och tillräckliga 

resurser för utförandet.  Ett annat krav som listas upp är att revisorn ska satsa revisionsresurser på 

sådana områden där det finns störst anledning att förvänta sig risker för väsentliga felaktigheter.  

  

Trots det som anges i revisionslagar och förordningar som finns, har tidigare forskning visat att det 

existerar en konflikt mellan att kunna upprätthålla en hög kvalitet med starka revisionsbevis och 

företagens strävan efter att kontrollera kostnaderna. Svanberg och Öhman (2013) talar om 

tidsbudget och tidspress som en del av problematiken. De menar att konkurrenskraftiga kulturer 

inom revisionsföretag försämrar kvaliteten på revisionen och de lägger fokus på handlingar 

relaterade till tidspress. Flera författare skriver om att tendensen av att jobba med alltför snäva 

budgetar, och tidspressen dessa genererar, har tillskrivits till den ökade konkurrensen samt det 

föränderliga affärsfokus bland revisionsföretagen och deras kunder sedan början av 1980-talet 

(DeZoort & Lord, 1997; Sweeney & Pierce, 2004). Problemet förstärks följaktligen av den enorma 

vikt som revisionsföretag lägger på att leverera revisionsarbetet inom tidsbudgetarna som ett mått 

på effektivitet (Anderson-Gough et al., 2001). Tidsbudgetar kan orsaka press inte bara genom att de 

används som kontrollfunktion utan även för att de används som prestationsmätare (Liyanarachchi & 

McNamara, 2007). 

  

Studier har visat att pressen som tidsbudgetar orsakar uppfattas av revisorer som ett stort problem 

(Gundry & Liyanarachchi, 2007). Andra studier bevisar att revisorer upplever tidspressen på olika 

sätt beroende på deras position inom företaget (Cook & Kelley, 1991; McNair, 1991; Gist & 

Davidson, 1999; Moreno & Bhattacharjee, 2003). Faktorer som orsakar en ökning av tidspress kan 

skilja sig åt mellan lågt och högt uppsatta revisorer, enligt Gist och Davidson (1999). I deras studie 

fastställde de nivån av tidspress enligt ökningen av underrapportering av tid (vi diskuterar 

underrapportering av tid under rubriken 3.4.3). De kom fram till att överordnade revisorer upplever 

en ökad tidspress då de identifierar riskfaktorer relaterade till sina klienter, medan revisorer på lägre 

nivåer inom hierarkin inte påverkas i samma utsträckning av riskfaktorer som har med sina klienter 

att göra. Revisorer påverkas således på olika sätt av olika faktorer. Förutom sättet som tidspressen 

upplevs på, är intensitetsnivån också olika beroende på revisorns position inom organisations 

hierarki. Sweeney et al., (2010) påstår att forskningen om tidspress i relation till dysfunktionella 

beteenden har angett att lågrankade revisorer (juniorer och seniorer) upplever högre nivåer av 

tidspress än höguppsatta sådana (chefer och partners). Med dysfunktionella beteenden menas det i 

studien att revisorer utför handlingar som hotar kvaliteten på revisionsarbetet samt att de 

underrapporterar tiden. 
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Den ovan nämnda situationen är tydligare inom större revisionsföretag på grund av att kulturen 

anses vara ännu mer konkurrentsatt i större organisationer (Anderson-Gough et al., 2001). Det 

skulle kunna förväntas att revisorer som arbetar för exempelvis Big 4 revisionsfirmorna upplever 

högre tidspress än vad revisorer som arbetar för mindre revisionsföretag gör (Svanberg & Öhman, 

2013). Herbohn (2004) förklarar att det beror på att arbetsmiljön inom större revisionsföretag är 

präglad av hög konkurrens med stark internkontroll och högt arbetstryck. Av den anledningen är det 

sannolikt att dessa större företag implementerar starka interna stödmekanismer, vilket har som 

resultat att effekten av tidspressen på dysfunktionella beteenden mildras tydligt (Clarke et al., 

1996). Å andra sidan, saknar små revisionsföretag ofta dessa egenskaper och därför, som ett slags 

kompensation, ger de större arbetsmångfald, anställningstrygghet samt erbjuder mer vänskapliga 

och personliga relationer till sina anställda (Patten, 1995). Att revisionsföretagets storlek spelar stor 

roll för hur tidspressen upplevs påstås även av Espinosa-Pike och Barrainkua (2015). De kom fram i 

sin studie att revisorer som arbetar inom medelstora revisionsföretag är de som uppfattar pressen i 

störst utsträckning.  

  

3.3.1 Hur tidspressen upplevs av revisorn 

 

De konsekvenser som tidspressen för med sig kan inverka både positivt och negativt på revisorernas 

arbete enligt tidigare forskning. Revisorn kan således antingen reagera på ett funktionellt eller 

dysfunktionellt sätt. I de fall som revisorn agerar på ett funktionellt sätt kan denne exempelvis välja 

att öka på tidsbudgeten och debitera fler timmar till klienten (Otley & Pierce, 1996). Revisorn kan 

även begära sina överordnade att få flera timmar för att hinna utföra revisionen. Flera investerade 

timmar på ett revisionsuppdrag innebär förstås en extra kostnad som antingen debiteras klienten 

eller belastar revisionsbyrån (Svanberg & Öhman, 2013). Att finna lämpligare revisionstekniker 

som ger bättre resultat är ytterligare ett funktionellt beteende (Cook & Kelley, 1991; Coram et al., 

2003). Glover (1997) är en annan författare som påstår att tidspressen kan leda till att revisorn 

arbetar effektivare genom att fokusera på den information som är relevant. Detta då tidspressen, 

som så ofta förekommer i revisorernas arbete, gör det nödvändigt för revisorn att filtrera och 

analysera den information som är relevant. Funktionella beteenden i allmänhet innebär oftast ingen 

eller mycket liten risk för försämrad revisionskvalitet (Coram et al., 2003). 

  

Vidare skriver Otley och Pierce (1996) att revisorn brukar jobba funktionellt så länge denne 

upplever att tidsbudgeten är realistisk. De menar att gränsen mellan dysfunktionella och 

funktionella beteenden är sättet revisorn upplever tidsbudgeten på. Att en revisor anser att 
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tidsbudgeten är realistisk kan leda till högre prestanda än måttliga eller lätta tidsbudgetar. I de fall 

tidsbudgeten blir så snäv att den verkar orealistisk tenderar revisorn att “ge upp” och leverera 

arbetet på en lägre kvalitetsnivå, enligt författarna. Den optimala tidsbudgeten är då den som är 

mycket svår och snäv men ändå realistisk enligt Otleys och Pierces studie. En av slutsatserna som 

dras i studien tyder på att det är komplicerat att träffa den balansnivån på grund av att den kan 

variera mellan individer och kan dessutom påverkas av andra faktorer. 

  

Cook och Kelley (1991) försökte med sin undersökning att etablera en riktlinje om den optimala 

nivån för tidsbudget täthet. Resultatet stödjer Otleys och Pierces slutsatser. En stor majoritet av 

revisorerna som deltog i studien påstod att den optimala tidsbudgeten ska gå att uppnå med en 

rimlig ansträngning. Med "rimlig ansträngning" menas det att tidsbudgeten ska kunna uppnås mer 

än 75 procent av tiden av en genomsnittsrevisor. Forskarna drog slutsatsen att svårighetsnivån på 

tidsbudget i praktiken upplevdes som betydligt högre än så. Pressen som uppstår på grund av en 

snäv tidsbudget har därför kopplats av revisorer till dysfunktionella beteenden, inklusive de typer av 

beteenden som utgör ett direkt och allvarligt hot mot revisionskvalitet (Cook & Kelley, 1991). 

  

3.4 Konsekvenserna av tidspress 

I och med att det finns ett negativt förhållande mellan tidspress och kvaliteten på revisionsarbetet 

innebär detta en rad olika konsekvenser för revisorns prestanda som kan ha en negativ inverkan. 

Flera författare (Pierce & Sweeney, 2004; Willet & Page, 1996; Svanberg & Öhman, 2013) 

beskriver dessa konsekvenser som ett dysfunktionellt beteende hos revisorerna, som vi redan 

nämnt. För att kunna hantera snävt tilltagna tidsbudgetar har således tidigare forskning visat att 

revisorer oftast uppvisar dysfunktionella beteenden (Pierce & Sweeney, 2004). 

  

3.4.1 Prestanda och beslutsfattande 

 

Tidspressen i allmänhet har visat sig ha en skadlig inverkan på individers beslutsfattande. Edland 

och Svenson (1987) påstår exempelvis att en individs prestanda tenderar att minska när denne ställs 

inför tidspress. De menar att, generellt, tenderar tidspress och prestanda att ha ett negativt samband, 

och att tidspressen kan vara en stor källa till ökad stress (Maule & Svenson, 1993). 

  

McDaniel (1990) är en av författarna som har undersökt effekterna av tidspress på revisorers 

prestanda. Hon konstaterar att, när tidspressen är låg, resulterar strukturerade granskningsprogram i 
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en ökad revisionseffektivitet och förbättrad nivå av måluppfyllelse. McDaniels studie visar upp att 

en ökning av tidspress innebär en tendens hos revisorer att fullborda sina uppgifter i minsta möjliga 

tid genom att utnyttja vissa tidsbesparande strategier. Dessa tidsbesparande strategier medför dock 

en negativ inverkan på revisionsresultat genom att kvalitetsnivån på revisionstjänster minskas, 

menar McDaniel (1990).  En förklaring till varför en revisor väljer att spara tid genom 

kvalitetshotande handlingar kan vara att revisorer i allmänhet anser att det är avgörande för en 

framgångsrik karriär att möta tidsbudgeten (Otley & Pierce, 1996).  Författarna menar att det finns 

starkt bevis på att förmågan att bemöta tidsbudgetar i denna inställning är tydligt förknippad med 

värdefulla belöningar.  

  

Tidspress anses dessutom vara en av de miljövariabler inom revisionsbranschen som påverkar en 

revisors förmåga att fatta beslut (Libby & Luft, 1993; Bonner & Sprinkle, 2002). De snäva 

tidsbudgetar som revisorer möter när de utfärdar revisionsrapporter leder till en ökning av beslutsfel 

(Pachella, 1974). En möjlig förklaring är att tidspressen frambringar en sorts psykologisk börda som 

orsakar en negativ effekt på deras beslutsfattande och på deras resultat som en konsekvens, även om 

revisions effektivitet tros förbättras (McDaniel, 1990). Här menas med revisions effektivitet inte 

något direkt positivt, utan det handlar om att revisorer hinner slutföra mer arbete på mindre tid dock 

med lägre kvalitet. 

  

Andra författare menar att förutom tidspressen kan andra faktorer påverka en revisors 

beslutsfattande. Bhattacharjee och Moreno (2013) påstår exempelvis att själva revisionsuppdragets 

egenskaper kan skapa vara betydande för hur revisorn agerar. De ger som exempel att negativa 

känslor hos revisorn i form av oro kan försämra prestandan.  Chung et al., (2008) styrker detta 

resonemang. De menar att revisorernas känslor mot specifika beståndsdelar av uppdraget, som till 

exempel kunden eller ett visst moment i uppgiften, kan påverka deras omdöme och 

prestationsförmåga. 

  

3.4.2 Revisionskvalitet och RAQ-acts 

 

Det har visats att revisionsföretag försöker att få revisionsarbetet att gå ihop ekonomiskt men att det 

inte alltid tas hänsyn till vikten av att leverera bra revisionskvalitet (Power, 2003). Pierce och 

Sweeney (2004) pekar på att det finns ett generellt samband mellan kvaliteten på revisionen och 

tidspress. Om ökad kvalitet önskas uppnås i revisorernas arbete innebär detta ofta att mer tid måste 

läggas på uppdraget vilket i sin tur leder till ökade kostnader, så kallat kostnad-kvalitets dilemma. 
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Problemet är att kostnaden som personalen utgör är en betydande kostnadspost som revisionsbyråer 

försöker minska genom tidsbudgetar (Alderman & Deitrick, 1982; Willet & Page, 1996). 

  

Revisorernas misslyckanden att korrekt utföra granskningsåtgärder har länge legat i forskningens 

fokus och flera författare har studerat vad som orsakar dessa beteenden eller så kallade RAQ-acts 

(reduced audit quality acts) (Coram et al., 2003). Revisorn kan välja att vidta RAQ-acts i avsikt att 

mildra pressen. En särskilt relevant variabel i dagens revisionsmiljö som starkt relateras till 

kvalitetshotande beteenden är således pressen som tidsbudgetar orsakar (Otley & Pierce, 1996; 

Coram et al., 2003; Willett & Page, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; McNamara, 2004). 

  

RAQ-acts definieras av Malone och Roberts (1996) som “... åtgärder som vidtas av en revisor under 

ett uppdrag, som olämpligt minskar bevisinsamlingens effektivitet”.  Enligt Gundry och 

Liyanarachchi (2007) kan de RAQ-acts som mest har undersökts sammanfattas enligt följande: 

 

- Signering av revisionsprogramsteg i förtid. 

- Granskning av klienthandlingar på ett ytligt sätt. 

- Misslyckande att ordentligt undersöka en redovisningsprincip. 

- Misslyckande att fullfölja en tvivelaktig post i revisionen. 

- Avvisa en underlig post från ett prov. 

- Godkännande av svaga förklaringar från klienten. 

  

Även Svanberg och Öhman (2013) har analyserat hur dessa RAQ-acts är relaterade till tidspressen 

och dessutom till den etiska miljön inom revisionsföretag. Syftet med deras studie var att kartlägga 

och analysera i vilken omfattning upplevd tidspress respektive svag etisk kultur leder till 

dysfunktionella beteenden som riskerar att äventyra kvaliteten på revisionen. De RAQ-acts som 

Svanberg och Öhman analyserade stämmer överens med Gundrys och Liyanarachchis (2007) ovan 

nämnda sådana. Exempelvis att revisorerna underlåter att ta in revisionsbevis och nöjer sig med 

svaga förklaringar från klienterna, att revisorn förlitar sig för mycket på klientens interna kontroller 

samt att de endast ytligt granskar klientens dokument. Slutsatserna Svanberg och Öhman (2013) 

dessutom kom fram till är att RAQ-acts har ett samband med revisionsbyråers etiska kultur och att 

ett effektivt sätt att begränsa dem kan vara att tillämpa olika former av bestraffningar och 

sanktioner. Användarna av finansiella rapporter kan inte själva bedöma kvaliteten på det arbete som 

utförts av revisorer på grund av den konfidentiella karaktären av revisionsarbetet. Därför förblir 

oftast de omständigheter under vilka revisorer äventyrar revisionskvaliteten dolda (Gundry & 

Liyanarachchi, 2007) 
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3.4.3 Underrapportering av tid (URT) 

 

Ytterligare en annan form av dysfunktionellt beteende som revisorer brukar använda i avsikt att 

kunna utföra revisionsuppdragen i tid är att jobba på sin fritid, det vill säga obetald övertid (Pierce 

& Sweeney, 2006). Detta kallas för underrapportering av tid eller URT (Under Reporting Time) och 

det innebär att revisorn rapporterar mindre tid på klienten för att inte överstiga sin fastställda 

tidsbudget. Det är flera författare som tar upp underrapportering av tid som en konsekvens av 

tidspressen revisorerna ställs inför (Otley & Pierce, 1996; Svanberg & Öhman, 2013; Sweeney & 

Pierce, 2006). 

  

Att revisorer underrapporterar den faktiska arbetade tiden leder i sin tur till en ond cirkel enligt 

Svanberg och Öhman (2013). Författarna menar att URT gör att revisionsbyråer anammar och 

arbetar med orealistiska tidsbudgetar och får vilseledande personalutvärderingar. Det är handlingar 

som hotar revisionskvaliteten och som nya revisorer lär sig och arbetar efter. Detta flyttar då 

problemet till andra klienter eller till ej debiterbara delar av revisionen (ibid). 

  

3.5 Professionell skepticism 

Den tendens det finns för revisorer att agera dysfunktionellt när de utsätts för tidspress gör det 

intressant att sätta i relation till etiska beteenden och så kallad professionell skepticism. 

Professionell skepticism anses särskilt viktigt i samband med revision och olika revisionsstandarder 

inbegriper krav att utvärdera revisionsbevis med skepticism (Peytcheva , 2014). Att revisorn ska 

förhålla sig professionell skeptisk innebär enligt ISA 200 (p.15) att denne ska vara uppmärksam på 

t.ex. revisionsbevis som motsäger andra inhämtade revisionsbevis samt att denne ska lägga märke 

till information som gör att tillförlitligheten hos dokument och svar på förfrågningar som ska 

användas som revisionsbevis ifrågasätts, bland annat. En professionell skeptisk revisor gör 

dessutom granskningsåtgärder utöver dem som krävs enligt ISA i omständigheter där det behövs. 

Genom att förhålla sig professionell skeptisk minskar revisorn risken för att förbise ovanliga 

omständigheter samt använda olämpliga antaganden vid fastställandet av granskningsåtgärdernas 

karaktär. Att förhålla sig professionellt skeptisk är nödvändigt för att revisorn ska kunna bedöma 

revisionsbevis kritiskt. (ibid). 

Enligt Peytcheva (2014) har studier visat att hög professionell skepticism leder revisorn att utföra 

större mängder revisionsarbetet, att utöka sina informationssökningar samt att tillskriva mer tyngd 

åt bedrägeribevis. 



19 

 

3.5.1 Mätning av professionell skepticism 

 

Hurtt (2010) påstår att begreppet professionell skepticism är ett grundläggande begrepp inom 

revisionsbranschen i och med att det förekommer i de flesta revisionsstandarder.  Hon menar att det 

handlar om en multidimensionell individuell egenskap och att det inte kan mätas som en 

enkeldimensionell sådan såsom det har gjorts i tidigare forskning. Hon menar att, eftersom en tydlig 

definition av vad professionell skepticism innebär saknas, har forskare använt olika andra begrepp 

såsom självständighet och förtroende som bas för mätningen. Därför utvecklade hon en skala för att 

kunna fastställa nivå av professionell skepticism. Med utgångspunkt i påståendet att det är ett 

multidimensionellt begrepp identifierar Hurtt (2010) sex egenskaper som utformar en revisors 

professionella skepticism: ett ifrågasättande sinne, omdömes uppehåll, sökande efter kunskap, 

interpersonella förståelsen, självförtroende och autonomi. 

  

Hon menar att de första tre egenskaperna (ett ifrågasättande sinne, omdömes uppehåll, sökande 

efter kunskap) kan relateras till sättet som revisorn granskar revisionsbeviset. Alla tre tyder alltså på 

en strävan efter att söka efter fel och noggrant allt bevis innan revisorn fattar något beslut. En 

professionell skeptisk revisor är alltså villig att vänta innan denne fattar sitt beslut.   

  

Vidare är den fjärde egenskapen, interpersonella förståelsen, den som identifierar behovet av att ta 

hänsyn till mänskliga aspekter av en revision vid utvärdering av bevis. Med detta menar Hurtt 

(2010) att revisorn ska kunna lägga märke till förhållanden som anmärker incitament/press på 

individer att utföra bedrägeri. 

  

De sista två egenskaperna, självförtroende och autonomi, behandlar revisorns förmåga att agera 

utifrån den erhållna informationen. Det förväntas att revisorn ska agera på ett opartiskt och objektivt 

sätt samt att denne ska ha ett inre lugn och en avsaknad av störningar och oro (ibid).  

  

3.6 Psykologiska beteenden 

Psykologiska beteenden påverkar våra val av handling och hur vi agerar. Det upplevda 

tidsperspektivet har inverkan på beteendet när man utsätts för tidspress samt hur konsekvenser 

hanteras och utvärderas vilket presenteras nedan. 
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3.6.1 Bakgrund 

 

Tiden är en värdefull resurs i våra liv och ju snabbare saker och ting kan göras desto bättre är det. 

Så skriver Svenson och Edland (1987) i sin artikel Change of preferences under time pressure: 

choices and judgements, publicerad i Scandinavian Journal of Psychology. De menar att i de fall då 

den tillgängliga tiden för en person för att slutföra en given uppgift upplevs som alltför kort kan det 

förknippas med negativa konsekvenser både för personen själv och för kvaliteten på prestanda. Här 

går Svenson och Edland (1987) in på tidpunkten då en person börjar uppleva en faktisk tidspress. 

Deras resonemang stödjer teorin vi tidigare presenterat. De menar alltså att när tiden för en given 

uppgift i början är obegränsad och minskas sedan gradvis, kan det i första hand leda till ökad 

fokusering och mobilisering av mer resurser för att utföra uppgiften. Om den tillgängliga tiden 

begränsas ytterligare kan det leda till känslor av tidspress. Det förefaller rimligt att anta att eftersom 

tiden blir kortare blir denna upplevelse mer intensiv och det är då den förvandlas till vad som kan 

kallas tidspress, menar författarna. 

  

De förklarar vidare att tidspress även kan förekomma när en avvikelse visas mellan, å ena sidan vad 

en person skulle vilja göra (eller känner att han eller hon bör göra), och å andra sidan vad han eller 

hon faktiskt finner tid att göra. Även andra faktorer, såsom uppgiftens relevans och komplexitet 

samt andra psykologiska och fysiologiska variabler, bidrar till att en person upplever tidspress. 

Därför anser Svenson och Edland (1987) att tidspressen är ett subjektivt fenomen som ofta 

förknippas med höga nivåer av upphetsning. 

  

3.6.2 Intensitetsnivå i en moralisk fråga 

 

Det är väl känt att olika individer reagerar på olika sätt när de ställs inför etiska frågor. Eftersom 

RAQ-acts innefattar etiska frågor är personlighetsdrag hos revisorer av intresse för att få en bättre 

förståelse av förekomsten av RAQ-acts (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

  

Shafer et al., (2001) beskriver exempelvis vilka effekter en revisors personliga värderingar har på 

sitt sätt att fatta beslut i etiskt ifrågasatta situationer. De menar att det är flera faktorer som 

fastställer hur en revisor uppskattar intensitetsnivån i en moralisk fråga. Den första faktorn som 

författarna tar upp är omfattningen av konsekvenserna som avser summan av skador eller förmåner 

till följd av en viss åtgärd. I allmänhet bör omfattningen av konsekvenserna i ett 

revisionssammanhang vara positivt förknippad med det förlorade beloppet på grund av 

bokslutsfelaktigheter (Ketchand et al., 1999). 



21 

 

  

En frestad revisor brukar även ta hänsyn till vad Shafer, et al., (2001) kallar för sannolikhet för 

ikraftträdande som innebär sannolikheten att konsekvenserna faktiskt förekommer. En revisor 

tänker även på tiden mellan en eventuell handling och uppkomsten av konsekvenserna. Enligt Jones 

(1991) tenderar folk att underskatta effekterna av framtida konsekvenser. Han menar att följder som 

kommer att inträffa i en avlägsen framtid anses alltså vara mindre moraliskt intensiva än följder 

som är överhängande. Ytterligare en faktor som revisorer tar hänsyn till är den sociala konsensus 

som är graden av enighet i samhället om huruvida en åtgärd är etisk eller oetisk. 

  

Forskning inom psykologi har visat att vissa individer är mer benägna att engagera sig i 

dysfunktionella beteenden än andra när stressnivåerna blir högre (Maule & Svenson, 1993). 

Personlighetsdrag har mätts i företagsekonomiska litteraturen genom att använda beteckningar typ 

A kontra typ B (Eysenck & Fulker, 1983; Fisher, 2001; Rayburn & Rayburn, 1996). Personer med 

beteendemönster av typ A kännetecknas av ett antal egenskaper såsom att vara aggressiva, 

ambitiösa, konkurrenskraftiga och otåliga. Typ A-individer upplever högre nivåer av stress, har en 

starkare känsla av tidsbrådska och hastighet samt högre engagemang för yrkesbaserade mål än 

människor med typ B-beteendemönstret. Vidare har forskningen om sambandet mellan 

personlighetstyp och etisk inriktning visat att personer med typ A beteckning är mer etiskt 

orienterade än sina motsvarigheter typ B (Rayburn & Rayburn, 1996). Författarna förklarar att 

faktumet att individer som uppvisar typ A beteende tenderar att inneha starkare engagemang vad 

gäller yrkesmässiga mål, uppmuntrar dem att vara försiktiga med sina val och då undviker de RAQ-

acts. Rayburn och Rayburn, (1996) påstår vidare att en annan egenskap som kännetecknar typ A-

individer är att de har behov för godkännande. I en professionell situation, kan detta innebära att 

sådana personer skulle vara mindre benägna att engagera sig i dysfunktionella beteenden som skulle 

äventyra godkännandet av deras arbetskamrater och överordnade (ibid).  

  

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen framgår det att det är olika omständigheter som gör att revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet påverkas på ett negativt sätt. Denna negativa inverkan 

på revisionsarbetet anses vara orsakad av olika faktorer såsom ekonomiska intressen från 

intressenterna, revisorns personliga relationer, revisorns upplevda pressfaktorer, etc. (Shafer et al., 

2004; Revisorslagen 2001:883). I studien fokuserar vi på den sistnämnda faktorn, alltså de 

påtryckningar som revisorn nuförtiden ställs inför.  
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Inledningsvis i teoridelen, för att ge en omfattande och tydligare bild av problemet vi vill 

undersöka, har vi valt att ta upp anledningarna till varför dessa pressfaktorer uppstår och hur de kan 

förekomma på många olika sätt. Vi presenterar teori angående branschens konkurrenssatta miljö 

samt klientens makt, då vi anser att det är viktiga begrepp att sammankoppla till vår diskussion. 

Konkurrenskraftiga kulturer inom revisionsföretag anses vara en orsak till försämrad 

revisionskvalitet i samband med tidspressen (Svanberg & Öhman, 2013). Klienten utför också en 

betydlig press på revisorerna då den, av ekonomiska skäl, vinner på att revisionen ska utföras inom 

kortare tid (Fleming, 1980). De två ovan nämnda faktorerna mynnar ut, enligt vår uppfattning, i en 

gemensam tredje pressfaktor: tidspress. 

  

Eftersom vårt arbetes syfte är att hitta förståelse för hur revisorer rättfärdigar sina handlingar i 

situationer där det råder tidsbrist, smalnar vi ytterligare av studiens fokus till tidspress. Vi riktar 

därför teoridelen kring hur tidspressen uppstår samt hur den upplevs av revisorer. Revisorn kan 

antingen reagera på ett funktionellt eller dysfunktionellt sätt (Otley & Pierce, 1996). Även om en 

viss nivå av tidspress kan vara stimulerande, har pressen från en snäv tidsbudget mest kopplats av 

revisorer till dysfunktionella beteenden som utgör ett direkt och allvarligt hot mot 

revisionskvaliteten (Cook and Kelley, 1991). Av den anledningen koncentrerar vi oss på tidigare 

forskning som behandlar revisorers dysfunktionella reaktioner och dess konsekvenser. Försämrad 

prestanda och dåligt påverkat beslutsfattande, RAQ-acts samt URT är konsekvenserna vi har valt att 

redovisa då vi anser att de är kärnämnen i vår studie. Dessa begrepp diskuteras dessutom 

genomgående i arbetet. 

  

Genom detta uppkommer ett intresse av huruvida en revisor kan motstå pressen och förhålla sig 

opåverkad. Därför bakar vi in ett annat centralt begrepp: den professionella skepticismen.  Att 

förhålla sig professionellt skeptisk innebär bl. a att revisorn ska göra extra granskningsåtgärder när 

det behövs, att denne ska vara extra uppmärksam med revisionsbevis, bland annat (ISA 200, p.15). 

Nivån av professionell skepticism är avgörande för att fastställa hur pass lättpåverkad en revisor 

verkar vara. Därför tar vi upp Hurtts (2010) mätning av nivån av professionell skepticism i vår 

valda teori. 

  

Avslutningsvis framgår det i teorin att psykologiska variabler kan påverka hur en person upplever 

tidspressen. Vissa individer är mer benägna att engagera sig i dysfunktionella beteenden än andra 

när stressnivåerna blir högre (Maule & Svenson, 1993). Dessutom avspeglas det att personliga 

värderingar kan fastställa hur en revisor uppskattar intensitetsnivån i moraliska frågor och hur 
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denne reagerar enligt dessa uppskattningar (Gundry & Liyanarachchi, 2007; Shafer et al., 2001). 

Därför är det viktigt att ha ett teoretiskt underlag gällande etiska aspekter för att få anknyta sedan 

till vår diskussion. 

 

Följande figur sammanfattar den teoretiska referensramen. 
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Figur 1. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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4 EMPIRISK METOD 

 

I detta kapitel presenterar vi metoderna vi har valt att använda oss för att samla in vårt empiriska 

material och för att analysera det. Vi tar även upp hur vi har designat urvalet och intervjuguiden. 

  

4.1 Litteratursökning 

För att inhämta vårt teoretiska material har vi utnyttjat de olika biblioteksdatabaserna som vi har 

tillgång till genom Högskolan i Gävle. Mer specifikt, företagsekonomiska databaser såsom 

Emerald, FAR Online samt JSTOR. Med hjälp av vetenskapliga artiklar inom ämnet samt annan 

litteratur, såsom böcker av metodologisk natur och andra C-uppsatser och forskningspublikationer 

inom företagsekonomiska områden, har vi strävat efter att ge vårt arbete ett kumulativt 

angreppssätt, genom att grunda det på tidigare forskning. Med tanke på studiens huvudämne har det 

fallit sig tämligen naturligt att söka information bland FARs samlingar och olika revisionslagar för 

att komplettera vårt material. De sistnämnda har vi fått tillgång till genom olika webbsidor som vi 

anser är seriösa, Sveriges Riksdags webbsida är ett exempel på dessa. 

  

Under sökandet av relevant material i databaserna har vi försökt att ange sökorden på ett så 

detaljerat och specifikt sätt som möjligt för att begränsa träffarna till en resonabel mängd. Vi 

använde oss av sökord såsom auditor, independence, pressure factor, time pressure, time budget, 

oberoende, mm. Vi har använt dessa ord både var för sig och kombinerade samt översatt dem från 

engelska till svenska, och vice versa, för att få fram relevanta dokument. Därefter har vi läst igenom 

sammanfattningarna av de träffar vi fått för att sedan välja ut de som vi ansett passar vårt problem 

och syfte bäst. 

  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna finna förståelse för hur revisorer rättfärdigar sina handlingar då det råder tidsbrist, har 

vi valt att samla in egna empiriska data. Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer 

eftersom vi är ute efter att belysa revisorernas egna uppfattningar om problemet i fråga. Genom nio 

stycken intervjuer vill vi ta fasta på och spegla revisorers åsikter och känslor kring tidspressen och 

dess konsekvenser. Av den anledningen anser vi att kvalitativa semistrukturerade intervjuer är en 

lämplig datainsamlingsmetod. Eriksson och Hultman (2014) påstår att personliga intervjuer lämpar 

sig då syftet av undersökningen är att fånga upp och förstå sig på intervjuobjekten. Den typen av 
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intervjuer tillåter forskaren att iaktta respondenternas reaktion. Det är lättare att analysera sättet de 

reagerar på och man kan läsa av kroppsspråket, vilket i sin tur ökar förutsättningarna kring att tolka 

intervjumaterialet på rätt sätt (Eriksson & Hultman, 2014). 

  

Vidare har vi valt att använda oss av olika typer av källor. Våra intervjuer klassificeras som primära 

källor enligt Eriksson och Hultmans (2014) definition. De menar att primära källor är 

förstahandsuppgifter, såsom mätningsuppgifter eller inspelningar som författarna själva skapar. 

Eftersom vi även har tagit del av olika artiklar och böcker anser vi att vår uppsats även bygger på 

sekundära källor. Sådana källor är källmaterial som åberopar, kommenterar eller bygger vidare på 

primärkällor, enligt Eriksson och Hultman (2014).  

  

4.3 Dataanalys 

Det finns inte entydiga regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras enligt Bryman och Bells 

(2013) mening. De påstår att det kan vara svårt för forskaren att veta hur mängden av information 

som genereras under datainsamlingen ska hanteras. Författarna tar upp två centrala strategier som 

används vid analys av kvalitativa data, nämligen analytisk induktion och grundad teori. Dock anser 

vi att vårt tillvägagångssätt är en aning avvikande från dessa två metoder. Vi har ställt den 

insamlade empiriska data mot den teoretiska referensram och jämfört dem för att hitta likheter och 

skillnader mellan dem, så kallad deduktion. Redan innan datainsamlingen hade vi en viss struktur 

och idé om vilka ämnen vi ville skulle dyka upp för diskussion. Vi har försökt att hitta dessa olika 

intresseväckande teman som visat sig i den insamlade data och kopplat dem till de teorier som 

identifieras i litteraturgenomgången, för att ge dem en teoretisk grund. Sedan analyserar vi, 

diskuterar och redogör för våra egna reflektioner kring våra upptäckter. 

  

Utöver detta har vi använt oss av Hurtts (2010) profesionell skepticism-skala och vi följer samma 

tillvägagångssätt som hon för att fastställa hur pass skeptisk de tillfrågade revisorerna är. Beroende 

på respondentens svar erhåller denne en viss total summa. Ju högre resultat desto högre är nivån av 

skepticism. 

  

4.4 Urval 

Valet av respondenter var medvetet, eller ett så kallat opportunistiskt urval enligt Bryman och Bell 

(2010). Vi har valt ut respondenter som fanns tillgängliga, det som Alvehus (2013) kallar för 
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bekvämlighetsurval. En viss strategi kan också ha legat i vårt urval då vi, på ett medvetet sätt, valde 

ut revisorer med erfarenhet inom revisionen, auktoriserade revisorer. Vårt urval påverkades även av 

faktumet att revisorer på små och medelstora företag tenderar att vara mer tillgängliga än revisorer 

på stora företag, enligt egna erfarenheter. Vi såg alltså bättre möjligheter att få respons från 

revisorer som arbetar på små och medelstora byråer. 

  

Vi kan även säga att vår urvalsteknik inte är speciellt representativ för hela populationen av svenska 

revisorer. Dock skriver Bryman och Bell (2013) att det inte är så viktigt att ha ett representativt 

urval vid en kvalitativ undersökning, vilket kan göra det svårt att generalisera resultatet. Eftersom 

vårt syfte snarare handlar om att hitta en djupare förståelse för revisorers åsikter är 

generaliserbarheten inte så viktigt i vårt fall.  

  

Vi har intervjuat nio av de tio revisorerna som vi valde ut. Studien hade kunnat utökas med fler 

intervjupersoner än de nio som hölls men vi anser att de intervjuer som hölls var innehållsrika och 

informationsfulla. Svaren som erhölls från respondenterna tenderade även att ha sin grund i samma 

ståndpunkt varav antalet intervjuer bedömdes som tillfredställande för vår studie. Alla har 

erfarenhet av att jobba på en revisionsbyrå och var auktoriserade revisorer. Vi har strävat efter att få 

ett varierande urval med tanke på att Bryman och Bell (2013) rekommenderar att man ska använda 

sig av ett heterogent urval istället för att välja ut likartade intervjupersoner. Respondenterna har 

varierande erfarenhet inom branschen och åldersfördelningen mellan dem är relativt bred. Detta 

anser vi kommer att ge oss mer nyanserad och omfattande empiriska data att jobba med, såsom 

Alvehus (2013) beskriver ett heterogent urval bidrar till. 

  

4.5 Intervjuer 

I forskningen ser man metoden för att samla in information som en strategi, eftersom redan valet av 

metod ger förutsättningar och begränsningar för den datainsamling man gör (Eriksson & Hultman, 

2014). Såsom författarna förklarar att designen av forskningen ska gå till, har vi baserat vårt val av 

datainsamlingsmetod på vårt arbetes tanketradition och forskningsansats, det vill säga hermeneutik 

respektive kvalitativ ansats. Författarna menar vidare att valet av metod även är kopplat till studiens 

syften. Därför anser vi att användning av semistrukturerade intervjuer är en fördelaktig 

datainsamlingsmetod. Genom sådana intervjuer betonas möjligheterna till upptäckt av nya begrepp, 

samband och idéer (Eriksson & Hultman, 2014). Ytterligare faktorer som påverkade vårt beslut att 

genomföra semistrukturerade intervjuer är kostnader och tidsramen. Vår budget och tillgängliga tid 
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anser vi har varit begränsade resurser. Att utföra semistrukturerade intervjuer ser vi som en lämplig 

metod i och med att de kan genomföras inom vår tidsgräns och de är inte speciellt kostsamma. 

Sådana olika praktiska hänsyn har inverkan på valet av metod enligt Eriksson och Hultman (2014). 

  

4.5.1 Intervjuform 

 

Vi har intervjuat nio revisorer. Intervjuerna genomfördes hos respektive revisor på dennes kontor. 

Samtliga av de intervjuade revisorerna var hemmahörande i Stockholmsregionen. För att få en 

bättre svarsfrekvens och mer givande svar valde vi att inte spela in intervjuerna och intervjusvaren 

valdes att behandlas anonymt. På så sätt ökade möjligheten att få in mer känsliga svar. Intervjuerna 

inleddes med att presentera ämnet för uppsatsen och en kort bakgrund om tidigare forskning kring 

tidspress, URT och RAQ-acts. För att få igång intervjun inleddes den med några korta inledande 

frågor om erfarenhet och typ av kunduppdrag. Efter det fick revisorerna ta ställning till tre olika 

scenarion där de ombads att svara utifrån dels hur de själva skulle agerat och dels utifrån hur de 

trodde att andra kunde resonera.  Intervjuerna avslutades med flera öppna frågor från intervjuguiden 

där revisorerna hade möjlighet att utveckla sina svar och svaren kunde även bemötas med 

följdfrågor. Samtliga intervjuade upplevdes som samarbetsvilliga i och med att materialet behandlas 

anonymt. 

  

4.5.2 Intervjuguide 

 

För att genomföra intervjuerna har vi tagit hjälp av en intervjuguide. Vi har designat den med fokus 

på de områden som vår studie bygger på, dvs. teman såsom tidspress, RAQ-acts och URT blandade 

i olika påhittade scenarion. Enligt Bryman och Bell (2013) ska intervjuguiden strukturera 

någorlunda frågornas ordning så att respondentens svar håller sig inom forskningens 

problemställning. Forskaren ska alltså ge respondenterna en vis flexibilitet att svara men samtidigt 

ska denne sträva efter att täcka de viktigaste områdena för undersökningen. Genom att försöka hålla 

sig inom ämnets ram och behålla en viss struktur går det lättare för forskare att analysera empiriska 

data, enligt Bryman och Bell (2013). Under utförandet av intervjuerna har vi siktat på att fånga upp 

hur de intervjuade revisorerna upplever sin situation och vi har försökt att undvika att ställa ledande 

frågor. 

  

Vi har delat upp vår intervjuguide i tre delar. Första delen består av inledande frågor om 

respondentens bakgrund i form av personlig information och yrkeserfarenhet. I andra delen 
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presenterar vi olika påhittade scenarion där revisorer agerar på ett etiskt ifrågasatt sätt på grund av 

tidspressen. Vi har bett respondenterna att betänka dessa påhittade situationer som äger rum i en 

mycket tidspressande revisionsmiljö och där revisorerna i frågan ställs inför stress som får dem att 

välja att göra olika RAQ-acts. Vidare, efter varje scenario, har vi valt att ställa följdfrågor i avsikt 

att ta fasta på hur respondenterna själva skulle agera i dessa påhittade situationer. Med följdfrågorna 

siktar vi således på att belysa hur respondenterna själva väljer att motivera varför revisorn i fråga 

begår URT eller RAQ-acts. Vi vill fånga upp hur respondenterna tror att det resoneras kring 

faktumet att revisorerna i exemplen visar oönskade beteenden. Tredje delen av intervjuguiden 

består av mer generella frågor om tidspress, URT, RAQ-acts, mm. Här har vi valt att ställa öppna 

frågor då vår mening är att tillåta respondenterna besvara fritt och berätta enligt egen erfarenhet om 

vad de själva tycker gällande problematiken. 

  

Som vi tidigare nämnt, har vi även valt att utföra ett enkelt test som går ut på att fastställa en 

revisors nivå av professionell skepticism. Vi har utgått från Hurtts studie Development of a Scale to 

Measure Professional Skepticism publicerad år 2010. Vi har baserat vårt beslut att utföra Hurtts test 

på Brymans och Bells (2013) påstående om att det är en accepterad metod att använda sig av andra 

forskares frågor som komplement till eget arbete. Testet rymmer 30 stycken uttalanden som 

människor använder för att beskriva sig själva. Respondenterna har betts att markera på en 1-6 skala 

om uttalanden stämmer överens eller inte stämmer överens med hur de oftast känner själva. Det 

finns inga rätta eller felaktiga svar. Meningen med detta test är att komplettera vår eget 

frågeschema. Vi anser att testet kommer att förstärka vår undersökning genom att ge oss möjlighet 

att utveckla vår förståelse för revisorers ställning där deras personlighet (i form av hur 

professionellt skeptiska de är) kan inkluderas som en av variablerna att analysera i problematiken. 

  

Se intervjuguiden och personlighetstestsfrågorna, bilaga 1 resp. 2. 
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5 EMPIRI OCH ANALYS 

 

Härnäst sammanfattar vi våra intervjuade revisorers åsikter. Vi genererar egen teori utifrån de 

data. Vi analyserar dessa data genom att anknyta de till den teoretiska referensramen. Vi beskriver 

egna uppfattningar från det empiriska materialet samt redovisar och diskuterar vår förståelse för 

det vi upptäcker. 

  

5.1 Demografisk profil 

Intervjuerna genomfördes med auktoriserade revisorer i Stockholmsområdet på små- och 

medelstora revisionsbyråer. Nedan presenteras fördelningen av respondenternas erfarenhet, kön och 

ålder. 

  

5.1.1 Ålder och kön 

Åldersfördelningen mellan respondenterna var relativt bred då den yngsta var 33 år gammal och 

den äldsta 61 år gammal. Av de intervjuade revisorerna så var könsfördelningen två kvinnor och sju 

män. 

  

5.1.2 Erfarenhet 

Respondenterna hade varierande erfarenhet men flera hade jobbat som revisor under många år, 

inklusive de år man arbetat som revisorsassistent. Erfarenhetsnivån var mellan 8 år till 35 år. 

Samtliga av respondenterna var auktoriserade revisorer. Respondenterna hade främst små till 

medelstora ägarledda företag i sin kundkrets men flera av respondenterna hade även något som 

kallas 40-50-80 bolag (större bolag enligt ABL). 

  

5.2 Tidspressen betydelse 

  

“Om man som revisor hade oändlig tid så blir det ett lätt jobb” (Revisor 5) 

  

Vi konfirmerar med hjälp av de tillfrågades svar att revisorer anser att de ofta utsätts för olika typer 

av pressfaktorer och att tidspress är vardag för en revisor. Det betonades att tidspressen kan 

uttryckas både i att revisorn har för många uppdrag eller att det är kunden som vill ha en snabb och 
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kostnadseffektiv revision. Detta stämmer överens med Espinosa-Pikes och Barrainkuas (2015) 

påstående angående interna och externa pressfaktorer. Författarna drog slutsatsen att den mest 

framkommande interna pressfaktorn är tidspressen och den vanligaste externa pressfaktorn är 

klientens press. Enligt vår egen synvinkel beror detta på att alla intressenter strävar efter att 

reducera sina kostnader.  Internt är det själva företaget som vill att arbetet ska utföras på ett 

sparsamt sätt; externt är det klienten som vill samma sak och som vet att den har makten att kunna 

påverka. Vi backar upp vårt påstående med McNairs (1991) resonemang om att företag strävar efter 

en ökad effektivitet genom att kräva att revisionsarbetet utförs inom begränsad tid på grund av den 

konkurrentsatta revisionsmiljön. Att klientens makt har inflytande på revisorns beteende har även 

Umar och Anandarajan (2004) uppgett som en vanlig pressfaktor upplevd av revisorer. Vi bekräftar 

därmed att tidsbudgetar även påverkas av klienten och att anledningen till detta är att hålla 

avgifterna så låga som möjligt, diskussion som också Otley och Pierce (1996) tar upp. De menar att 

klientens avsikt att korta ner tidsbudgetar är av ekonomiskt intresse. 

  

Revisorernas svar fick oss att fundera på om klienten någonsin tänker på vad det innebär för en 

revisor att utföra revisionsarbetet under kortare tid. Vi anser att klienten inte gör det, vilket enligt 

oss utgör ytterligare en pressfaktor som gör att revisorer känner sig stressade. Det förefaller rimligt 

för oss att tänka att klienten istället borde ta hänsyn till aspekter såsom att revisorn måste jobba på 

ett mer ansträngt sätt och kontrollera bevis genom snabbare (kanske svårare) metoder och att det 

extra jobbet borde till och med belönas. På de sättet tror vi att tidspressen skulle upplevas av 

revisorn som en realistisk utmaning. Forskningen inom psykologin som Svenson och Edland (1987) 

har presenterat uppvisar att olika typer av motiveringar, speciellt ekonomiska sådana, gör att 

tidsbudgetar upplevs som mindre jobbiga och mer realistiska. 

  

Något som respondenterna är överens om är att tidspress är ett problem som påverkar kvaliteten på 

revisionsarbetet, vilket blir extra problematiskt i och med att branschen bygger på förtroende. Som 

vi tidigare har diskuterat, har forskningen antagit att kvaliteten på revisionen faktiskt påverkas 

negativt av tidspressen. Svanberg och Öhman är två av författarna som hävdar att 

revisionskvaliteten har ett negativt samband med tidspressen. De belyser även att, trots att 

revisionen är en bransch som enligt olika lagar och standarder förväntas vara utövad på ett 

oberoende och självständigt vis, har det visats att revisorer som utsätts för tidspress visar oönskade 

beteenden. I studiens fall kan vi fastställa att förhållandet tidspress- kvalitet på studiens 

medverkande företag verkar följa samma tendens enligt revisorerna själva: ju högre tidspress, desto 

lägre revisionskvalitet. 
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Enligt de intervjuade revisorerna är bättre planering ett sätt att motverka att kvaliteten blir lidande 

på grund av tidspress. De menar att det är viktigt att kommunicera med den som sköter bokföringen 

och lägga upp en plan för när kunden ska leverera. Har man alltså gjort en bra planering ska 

tidspressen inte behöva bli ett så stort problem. Detta tyder på att revisorerna agerar enligt de krav 

som listas upp i ISA 200 där det framkommer att revisorer är skyldiga att planera revisionen på ett 

effektivt sätt så att de kan frigöra tillräcklig tid och tillräckliga resurser för utförandet. Enligt denna 

standard ska revisorn dessutom satsa revisionsresurser på sådana områden där det finns störst 

anledning att förvänta sig risker för väsentliga felaktigheter. Detta anser vi stämmer överens med 

vad Coram et al., (2003) kallar för funktionella beteenden. Revisorernas reaktion är positiv och de 

strävar efter att leverera arbetet trots tidsbristen genom att förbättra kommunikationen med klienten. 

Vi anser att denna åtgärd snarare är av förebyggande karaktär. Vår uppfattning är att revisorerna 

upplever att tidsbudgeten är realistisk och därför anstränger sig för att uppnå den, såsom Coram et 

el (2003) påstår. Flera av respondenterna var inne på att det var viktigt att reagera proaktivt innan 

tidspressen hade kommit till en kritisk punkt. När man väl hamnat i en situation med stor tidspress 

så får revisorn se till att göra en professionell bedömning och en skarpare väsentlighetsbedömning 

för att lösa situationen och på så sätt effektivisera arbetet enligt Revisor 5. Detta kan kopplas till 

Cokk och Kellys (1991) samt Coram et al., (2003) som i sin forskning funnit att en funktionell 

reaktion är att finna lämpligare revisionstekniker. En annan åtgärd är att ha rätt bemanning och 

tillräckligt med personal enligt Revisor 4 och på så sätt reagera proaktivt. 

  

Revisorerna tyckte dessutom att det är problematiskt att leverera låg revisionskvalitet eftersom 

branschen bygger på förtroende. Vi upplever att de tillfrågade revisorerna känner ett stort ansvar 

och är ivriga att följa reglerna men samtidigt tror vi att det kan vara svårt för dem ibland att göra det 

när de får jobba under för snäva tidsbudgetar. Vi förstår varför de anser att det är ett problem då 

reglerna och deras arbetssituation inte alltid går ihop. Ur vår teoretiska referensram framkommer 

det exempelvis att frågan om svårighet, tid eller kostnad är oviktig när det gäller att utföra 

revisionen enligt reglerna (ISA 200). Vi tycker att det är höga krav som revisorer ställs inför men, 

ur klientens och andra intressenters perspektiv, förstår vi varför reglerna måste vara så strikta. I 

Revisorslagen (2001:883) tas det hänsyn till exempel till olika hot som påverkar revisorns 

efterfrågade opartiskhet, självständighet och objektivitet. Det är i analysmodellen (21 § 

revisorslagen) där det står att revisorn själv ska, inför varje uppdrag, pröva om det finns 

omständigheter som kan störa förtroendet för dennes förmåga/vilja att utföra uppdraget enligt 

reglerna. Revisorn ska avstå från uppdraget om denne på något sätt känner sig hotad. I de fall då 

revisorn känner obehag inför klientens dominans eller av yttre påtryckningar är det skrämselhotet 

gör sig aktuellt. En möjlig lösning till stressproblemet skulle då kunna vara att låta bli att ta åt sig 
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arbete från pressande klienter. Vi finner dock en viss problematik kring analysmodellen. Det är 

revisorn själv som avgör huruvida det lämpar sig att åta sig ett uppdrag eller inte.  Vi tror att även 

om revisorn upplever en viss hotkänsla finns en risk att denne struntar i att avstå på grund av 

rädslan att framstå som svag eller oprofessionell. 

  

En revisor, Revisor 2, pekade på att det är regelverket som är problemet i och med att införande av 

ISA främst är anpassat till större företag. Revisorn menar att det har blivit mer och mer krav på 

dokumentationen och utförandet som inte är anpassade till majoriteten av de företag som finns i 

Sverige, nämligen små- och medelstora. Situationen är då att kraven ökar men tiden ägnad åt 

revisionen står oförändrad. Detta är något som vi tycker är intresseväckande och har inte tagits upp i 

någon av källorna vi baserar vårt arbete på. Att ändringar på regelverket på något sätt har en 

inflytande över tiden som revisorn har till sitt förfogande. Detta har dessutom medfört att revisorns 

professionella bedömning har fått en allt mindre betydelse. 

  

I de fall revisorn utsätts av tidspress på grund av påtryckningar från kundens sida, exempelvis att de 

ska ha stämma eller vill ta utdelning, är det viktigt att revisorns står på sig anser Revisor 2. 

Revisorn anser alltså att det är viktigt att stå emot trycket att ändra sin ställning vilket Umar och 

Anandarajan (2004) kallar selfsufficiency-nivå. Författarna menar att, för att kunna vara oberoende, 

är det nödvändigt att revisorer har stark förmåga att bilda en egen åsikt och stå för den. Vi anser 

samtidigt att ju mer oberoende revisorn är, desto mindre press från klienten kommer denne att 

uppleva. Detta går i samma linje som vad Tepalagul och Lin (2015) skriver om att det är mindre 

troligt att oegentligheter rörande redovisningen rapporteras om revisorn inte förhåller sig 

oberoende. Att stå på sig torde vara enklare för revisorer i små- och medelstora bolag i och med att 

dessa ofta inte har stämmor med fasta datum, det är lättare att flytta på än börsnoterade bolags. De 

är även oftast mindre beroende av en enstaka kund vilket vi tror bidrar till att det är enklare för våra 

respondenter att stå på sig gentemot klienten. Om pressen kommer från klientens sida kan det vara 

enklare att stå på sig då man enklare kan motivera för kunden varför vissa granskningssteg måste 

utföras enligt Revisor 9. Till skillnad från Shafers et. al., (2004) påstående om att revisorer jobbar 

med en alltmer klient-förespråkande attityd, ser vi att de intervjuade revisorerna snarare strävar 

efter att utföra revisionsarbete enligt normerna trots klientens press. Det vi kan observera är att 

revisorerna försöker att förhålla sig oberoende. 

  

Två av respondenterna pekade på att tidspress inte alltid behövde vara ett problem (Revisor 7 & 9). 

De menade att när man som revisor utsätts för lagom mycket stress kan de få en positiv effekt och 

man då utför arbetet effektivare. Tidspressen gör att man som revisor måste använda sin 
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professionella bedömning och man måste bestämma vad som är väsentligt. Annars finns det en risk 

att det överrevideras enligt Revisor 9. 

  

“Har man lite tempo och press så blir man skarpare, man är aktiv i det man gör. “ 

(Revisor 7) 

  

Detta överensstämmer med en del av de resultat som Coram et al., (2003) lagt fram. Tidspress 

behöver inte alltid leda till något negativt utan revisorn kan, som diskuterats ovan, reagera 

funktionellt när denne utsätts för tidspress. Enligt författarna kan detta leda till att revisorn väljer att 

utföra effektivare granskningsmetoder. Att bestämma vad som är väsentligt och att vara skarpare är 

några av respondenternas svar som vi identifierar som effektivare granskningsmetoder. Vi bekräftar 

även Otleys och Pierces (1996) observationer om att revisorn brukar jobba funktionellt så länge 

denne upplever att tidsbudgeten är realistisk. Uttrycket “lagom press” tolkar vi som att revisorerna 

ser tidsbudgeten som realistisk. Detta går även att analysera ur det psykologiska perspektivet med 

hjälp av Svensons och Edlands (1987) påstående som stödjer vår ovanstående diskussion. De menar 

att, under rimlig tidspress, brukar människor fokusera bättre och mobilisera mer resurser för att 

utföra uppgiften. Respondenternas kommentarer tyder på att realistiskt tempo är stimulerande för 

dem, vilket stämmer överens med vad Svensson och Edland (1987) påstår. 

  

5.3 Konsekvenser av tidspress 

Vid intervjuerna ställdes revisorerna inför tre scenarion (se intervjuguide) där de dels svarade 

utifrån hur de själva skulle gjort och dels hur de trodde att andra kunde resonera när de ställdes 

inför samma situation. Utifrån svaren kopplar vi hur revisionsarbetets kvalitet påverkas och vilka 

konsekvenser tidspressen har för revisorns prestanda. Som tidigare forskning visat finns det ett 

negativt samband mellan tidspress och kvaliteten på revisionerna som kan kopplas till ett 

dysfunktionellt beteende hos revisorerna (Pierce & Sweeney, 2004; Willet & Page, 1996; Svanberg 

& Öhman, 2013). 

  

5.3.1 Tidspress och beslutsfattande 

 

Tidspress anses vara en av de miljövariabler som påverkar revisorns beslutsförmåga (Edland & 

Svenson, 1987; Libby & Luft, 1993; Bonner & Sprinkle, 2002) och snäva tidsbudgetar ökar risken 

för felaktiga beslut (Pachella, 1974). Det var därför intressant att ställa våra intervjupersoner inför 
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olika scenarion där en fiktiv revisor ställdes inför olika beslut i tidspressade situationer. I det första 

scenariot som revisorerna ställdes inför fick de ta ställning till ett saknat revisionsbevis vad gäller 

värderingen av en lagerpost. Här resonerade flera av respondenterna utifrån om det var en 

förstagångs revision eller om uppdraget hade funnits som kund sedan tidigare. I detta fall ansåg 

flera att det var troligt att revisorn hade information om kunden sedan tidigare som gjorde att en 

bedömning kunde göras om lagervärdet var rimligt eller ej bland annat genom att titta på 

bruttovinsten, jämföra lagret mot tidigare samt räkna på någon form av rimlighetsbedömning. Detta 

förutsätter dock att den erfarenhet man har sedan tidigare är god för att kunna utelämna kalkylen 

helt. Några av respondenterna ifrågasatte varför man inte hade fått in underlaget, speciellt om det 

utgick ifrån att det inte varit några problem tidigare år. I detta fall torde detta bara kunna accepteras 

ifall det hänt något extraordinärt. I annat fall borde man som revisor ifrågasätta om klienten har 

någon anledning till att inte leverera kalkylen och reagera med professionell skepticism enligt 

Revisor 5 och 8. En annan respondent menade att det var svårt att rättfärdiga utelämnandet av 

lagervärderingen eftersom det kan antas vara en väsentlig post med hög risk (Revisor 6). Med andra 

ord var det flera av intervjupersonerna som var skeptiska till varför underlaget ej hade kunnat 

erhållas men några såg möjliga utvägar genom att se till helheten samt utvärdera den information 

som fanns tillgänglig sedan tidigare. 

  

Ovanstående resonemang visar att de flesta revisorer behåller sin professionella skepticism genom 

att ifrågasätta anledningen till varför revisionsbeviset inte kan tas fram. Ett ifrågasättande minne är 

en av egenskaperna som Hurtt (2010) anser en professionellt skeptisk revisor ska ha. De fallen där 

respondenterna har tillräckligt kännedom om klienten kan relateras till Chungs et al., (2008) teori 

att revisorernas känslor mot uppdragets beståndsdelar kan påverka deras omdöme och 

prestationsförmåga. Eftersom de har information om kunden sedan tidigare, har de ändå möjlighet 

att göra en bedömning av läget. Revisorerna ser således möjlighet till att utföra andra 

granskningsåtgärder vilket kan kopplas till McDaniels (1990) teori att man i tidspressade situationer 

väljer att utföra vissa tidssparande strategier. McDaniel (1990) tar främst upp de negativa effekterna 

av tidssparande strategier. Detta behöver dock inte alltid vara negativt om revisorn agerar 

funktionellt och fokuserar på den relevanta informationen (Glover, 1997). Vi anser att det finns 

tillfällen då revisorer väljer att utföra andra granskningsåtgärder som ett led i ett funktionellt 

beteende. De svar som erhölls från scenariona som revisorerna ställdes inför visar att revisorerna 

ogärna släpper en fråga som de känner är väsentlig och som innehar en viss risk. I de fallen behåller 

de sin professionella skepticism och reagerar funktionell genom att söka efter svaren genom andra 

källor. 
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I scenario två ställdes revisorerna inför frågan hur de skulle agera om de inte hann närvara vid 

lagerinventeringen på bokslutsdagen. Åsikterna gick isär om det verkligen var tvunget att närvara 

vid lagerinventeringen och om det ansågs nödvändigt tyckte flera att det inte rimligtvis behövde ske 

på bokslutsdagen. Några av respondenterna ansåg att när man ser till god revisionssed så ska man 

närvara vid inventeringen och att revisorn inte har tid med det är inte en godtagbar ursäkt (Revisor 

1, 3 & 4). De ansåg det vara svårt att motivera utebliven kontrollinventering om lagret utgör en 

väsentlig balanspost, dock behöver den nödvändigtvis inte ske på bokslutsdagen om kunden har ett 

bra lagersystem. Revisor 2 pekade på att om man har varit och hälsat på hos företaget och sett ett 

lager som ligger ganska statiskt så torde detta räcka. En annan revisor (Revisor 5) uttryckte det som 

att närvaro vid inventering var ett krav “mest för att det ska se bra ut i granskning”. I detta fall torde 

andra granskningsåtgärderna vara mer effektiva så som inkuransbedömning och analytisk 

granskning. Teoretiskt går det att motivera varför revisorn inte närvarar vid lagerinventeringen. 

Exempelvis att man varit revisor i flera år samt att man tidigare närvarat vid inventeringen utan att 

några större avvikelser (Revisor 5). Flera andra tyckte dock att det inte gick att motivera varför 

kontrollinventering inte utfördes av revisorn eftersom lagret ofta anses vara en väsentlig post med 

betydande risk (Revisor 6, 8 & 9). 

  

Scenario två kan återigen kopplas till McDaniels (1990) studie om att revisorn väljer tidsbesparande 

strategier för att fullborda sina uppgifter exempelvis genom att besöka företagen vid en annan 

tidpunkt eller utföra analytisk granskning av täckningsbidraget, bruttovinst och inkuransbedömning. 

Vi anser dock att de revisorer som fattar sådana tidsbesparande beslut är medvetna om de avkall 

som de gör och att detta inte alltid behöver vara ett dysfunktionellt beteende. Som vi tidigare varit 

inne på kan detta istället skapa förutsättningar för att fokusera på mer relevant information (Glover, 

1997) eller att man som revisor hittar mer lämpliga revisionstekniker (Cook & Kelly, 1991; Coram 

et al., 2003), det vill säga en funktionell reaktion av tidsbristen. 

  

I scenario tre ställdes revisorerna inför om de kunde godta kundens förklaring utan att gå vidare 

med ytterligare granskning. Första reflektion från några var att förklaringen kunde godas men att 

detta berodde på vad man visste om kunden sedan tidigare. Revisor 3 resonerade som så att 

förklaringen inte kunde godtas och att den felaktighet som upptäckts visade på att företaget inte har 

så god intern kontroll som man tidigare förutsatt och att detta betyder att man borde gräva vidare. 

Ett svar som erhölls från Revisor 1 var att resultatet i sin helhet torde bli rätt i de finansiella 

rapporterna men att man som revisor ändå inte bara bör godta förklaringen utan följa upp om 

kunden talar sanning genom att ta in och granska fler revisionsbevis för att övriga projekt är rätt 

redovisade. Flera av respondenterna menade att revisorn inte bara kan nöja sig med en förklaring 
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utan var tvungen att gå vidare genom att bland annat titta på fler projekt. Några konkreta 

tidsbesparande strategier föreslogs ej utan majoriteten ansåg att vidare granskning behövdes för att 

säkerställa att de finansiella rapporterna var riktiga. Vi anser att detta scenario visar att våra 

intervjupersoner ogärna godkänner poster som de anser vara väsentliga och med hög risk. 

Revisorerna reagerade funktionellt och professionellt skeptiskt då de ansåg sig inte kunna uttala sig 

om helheten endast baserat på klientens svar. Detta ser vi bekräfta vad Peytcheva (2014) säger om 

att revisor väljer att utföra en större mängd revisionsarbete när en hög nivå av professionell 

skepticism besitts. 

  

I diskussionen kring de tre scenarion var det flera som först framhöll hur man borde agera utifrån 

ISA och god revisionssed för att sedan komma över i en diskussion kring hur man som revisor 

skulle kunna resonera om man blev utsatt för en liknande situation. Respondenterna resonerade 

både utifrån hur de själva skulle agerat samt hur de trodde att kollegor i branschen skulle kunna 

tänka i en liknande situation. Vi såg flera exempel där revisorerna valde att reagera funktionellt och 

där de inte lät sig påverkas av tidspressen. Flera av scenariona möttes av ifrågasättande och vi 

noterade att respondenterna förhöll sig skeptiska. 

  

5.3.2 RAQ-acts 

  

 “Som påskrivande tar man en kalkylerad risk” (Revisor 1). 

  

Som revisor måste man snabbt kunna ta ställning till insamlad information och analysera 

väsentlighet och risk. Flera motiverar RAQ-acts med att man måste göra en helhetsbedömning av 

företaget och samtidigt vara professionellt skeptisk. Men det finns då alltid en risk att revisorn gör 

avkall på dokumentationen. En av respondenterna, Revisor 8, trodde att det var vanligt att andra i 

branschen resonerade att ”Det stämmer nog”. Är det en liten post finns det en risk att revisorn 

släpper igenom den med dålig dokumentation just för att den inte är väsentlig. Detta går att koppla 

till Shafers et al., (2001) beskrivning av faktorerna som revisorer tar hänsyn till när de ställs inför 

etiskt ifrågasatta situationer. Här ser vi att revisorn 8 tänker på postens väsentlighet. Shafer et al., 

(2001) påstår att revisorer fastställer och agerar enligt intensitetsnivån i den moraliska frågan 

genom att uppskatta omfattningen av konsekvenserna av sina handlingar.  Intervjupersonen undrade 

dock hur man då vet att man har med helheten? Revisorn måste kunna stänga av och bara fokusera 

på arbetet och inte låta tidspress påverka. Att resonera att “det stämmer nog” anser vi vara en 

dysfunktionell reaktion på tidspress vilket leder till att revisorer utför handlingar som hotar 
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kvaliteten på revisionsarbetet (Sweeney et al., 2010). Trots att revisorn bedömer sig kunna göra en 

helhetsbedömning av företaget anser vi att det finns en risk att RAQ-acts genomförs som har 

negativ inverkan på kvaliteten även fast det kanske inte är medvetet. 

  

Revisionen ska vara kostnadseffektiv för kunden enligt flera av respondenterna, vilket stämmer 

överens med Flemings (1980) resultat som visade att klienten utför en press på revisorerna för att 

revisionens tid ska kortas ner. Detta anser vi tyder på att det finns en risk för att revisorerna utför 

RAQ-acts, så som granskning av klienthandlingar på ett ytligt sätt, signering av 

revisionsprogramsteg i förtid och så vidare enligt de RAQ-acts som Malone och Roberts (1996) 

listar.  Detta överensstämmer även med vad Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) kommit fram till, 

att den externa pressen från klienten kan anses som stark och i detta fall handlar det främst om att 

klienten vill ha ett så lågt arvode som möjligt. Flera av intervjupersonerna menade att 

granskningssteg som utelämnas inte behöver betyda att helheten inte stämmer. Genom att 

exempelvis utföra andra granskningsåtgärder eller göra bedömningen att bolaget har god kontroll 

efter att ha tittat på andra områden som stämt väl går det att motivera att de finansiella rapporterna 

stämmer i allt väsentligt. På så sätt kan revisorn motivera för sig själv att RAQ-acts genomförs. 

Detta anser vi överensstämma med tidigare forskning om en funktionell reaktion på tidspress, 

lämpligare revisionstekniker (Cook & Kelly, 1991; Coram et al., 2003) används samt att fokus 

läggs på rätt information (Glover, 1997), som vi tidigare diskuterat. 

  

En annan revisor menade att det är svårt att utföra en revision helt i enlighet med de krav som ställs 

upp i ISA (Revisor 2) sett till den typ av kunduppdrag som denne främst hade. Detta går att relatera 

till Bhattacharjees och Morenos (2013) påstående att själva revisionsuppdragets egenskaper har att 

göra med de beslut man fattar. Anser revisorn att uppdraget inte går att utföra enligt internationella 

normer, kommer denne att agera efter egen känsla. I och med att ISA är en internationell standard är 

den främst anpassad till större företag vilket gör det svårt att utföra en revision som är 

kostnadseffektiv för små- och medelstora företag. Detta är något som vi inte tidigare sett i 

litteraturen. En förändring i regelverken skulle kanske kunna påverka hur revisorerna upplever 

tidspress i och med att det har stor påverkan på hur arbetet ska utföras. 

  

“Det går inte att motivera en dålig kvalitet i revisionen” (Revisor 4) 

  

Något som flera av revisorerna tog upp var att det inte är försvarbart att genomföra en revision som 

inte uppfyller kraven enligt god revisionssed. Detta tycker vi är ett tecken på att revisorerna håller 

hårt på att vara professionella, arbetet måste vara välutfört vilket även kan kopplas till professionell 
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skepticism. Peytcheva (2014) menar att en professionellt skeptisk revisor utför mer revisionsarbete 

för att ge tyngd åt sina bedömningar. Detta anser vi var tydligt bland annat vid scenario frågorna där 

majoriteten var ovilliga att släppa enskilda frågor utan att ta reda på mer. Däremot, som en revisor 

uttryckte det “Behöver man inte ha guldstjärna på alla uppdrag” (Revisor 4). Det går att motivera 

att en del granskningssteg hoppas över genom att göra de mest effektiva granskningsåtgärderna i 

revisionen så länge man som revisor känner att man har kontroll. Detta anser vi vara i linje med vad 

Cook och Kelly (1991) anser vara en funktionell reaktion på tidspress. 

  

“Svårt att veta om det är tidspress eller kunskapsbrist” (Revisor 5) 

  

En av respondenterna pekade på att URT och RAQ-acts inte nödvändigtvis behövde vara en effekt 

av tidspress utan att det snarare kunde röra sig om kunskapsbrist. En tidspress kan leda till att 

revisorn inte sätter sig in i något men det kan även vara så att revisorn inte förstår att denne bör gå 

vidare i granskningen på grund av kunskapsbrist enligt Revisor 5. Detta tycker vi är intressant och 

vi har inte sett något liknande i litteraturen. Att ett dysfunktionellt beteende skulle kunna höra ihop 

med kunskapsbrist anser vi vara intresseväckande. 

  

5.3.3 Kundkännedom och tidigare erfarenhets inverkan på RAQ-acts 

 

RAQ-acts innebär bland annat att revisorn kan komma att godkänna svaga förklaringar från klienten 

eller granskar klienthandlingar på ett ytligt sätt enligt Gundry och Liyanarachchi (2007). Vi tror att 

detta delvis grundar sig i den tillit man har till klienten och hur pass väl man känner denne baserat 

på de svar intervjuerna genererat. Den erfarenhet man har om klienten sedan tidigare är viktig och 

det är även en utgångspunkt för att man ska kunna genomföra en bra revision enligt god 

revisionssed. (ISA 200). Om det är en kund som revisorn har arbetat med under flera år är det 

troligare att klientens förklaringar godtas. 

  

“Ofta har man en bra magkänsla” (Revisor 3) 

  

I intervjuerna framkom det att det man visste om klienten sedan tidigare spelade stor roll för hur 

granskningen kunde motiveras. En stor del av respondenterna undrade vid scenario ett om det 

kunde antas att revisorn hade haft kunden sedan tidigare. Här ser vi ett samband mellan Bamber och 

Lyer (2007) som visade att om man har starka band till klienten så kan man även utforma en 

effektiv revision. Detta bygger på att det är en kund som man kan lita på och som bedöms trovärdig 

vilket hör ihop med att kunna vara professionellt skeptiskt. En person med hög professionell 
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skepticism ska, om det bedöms nödvändigt, kunna utföra mer revisionsarbete för att få in 

tillfredställande med information (Peytcheva, 2014). Vi tror att om revisorn inte är tillräckligt 

professionellt skeptiskt finns det en risk att reaktionen blir dysfunktionell. Intervjuerna visade dock 

att respondenterna förhöll sig skeptiska och hellre gick vidare i granskningen snarare än att låta sig 

påverkas av tidspress. 

  

En revisor jämförde tilliten till klienten som en värdekedja (Revisor 8). Klientens svar ska inte 

upplevas som frampressade och förklaringarna ska vara trovärdiga. Känslan ska vara att 

förklaringen är rimlig samtidigt som det hänger ihop med det man vet genom andra revisionsbevis 

och tidigare erhållen information. 

  

Andra svar som framkom i samband med klientkännedom var att det visserligen är vanligt att 

revisorn väljer att godta klientens svar men att de även handlar om en professionell bedömning. 

Utifrån den klientkännedom revisorn har måste en bedömning göras om förklaringen är sannolik. 

Om den inte bedöms som sannolik krävs det ytterligare revisionsbevis enligt Revisor 5. Revisorn 

behöver ha en historik av klienten för att kunna göra en bedömning om svaren går att lita på. 

Dessutom, menade en av intervjupersonerna, krävs det att man har bra stöd i övrig dokumentation. 

Genom detta kan en samlad bedömning göras enligt Revisor 7. Detta anser vi återigen ha en 

koppling till Shafer et al., (2001) där revisorn gör en bedömning av konsekvenserna och 

sannolikheten att de faktiskt förekommer. Genom att se sambanden mellan den information som 

klienten ger och den erfarenhet och kunskap man har sedan tidigare finns möjlighet att bedöma 

konsekvenserna. Jones (1991) har dock pekat på att det är vanligt att konsekvenserna underskattas. I 

detta fall är det därför viktigt att revisorerna besitter en hög grad av professionell skepticism. 

Egenskaper som Hurtts (2010) benämner som exempelvis ett ifrågasättande sinne och sökande efter 

kunskap är viktiga. 

  

“Man litar inte på någon man inte känner” (Revisor 1) 

  

Ovanstående resonemang från intervjupersonerna kan kopplas till Bamber och Lyer (2007). Genom 

att skapa starka band till klienten kan revisionen utföras på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 

Detta anser vi vara av största vikt när revisorer väljer att utföra revisionen då det ligger till grund 

för bedömningen av väsentlighet och risk. Genom att samla in tillräcklig med information och 

kunskap om klienten finns förutsättningar för att utföra en bra revision trots tidspress då det finns 

möjlighet för revisorn att reagera funktionellt. 
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En revisor betonade vikten av att ta klientkännedom i beaktande i samband med exempelvis 

försäljning eller upphandling. Om det har kommit till revisorns kännedom att det finns anledning att 

tro att kunden vill uppnå ett specifikt resultat eller omsättning finns det anledning att vara försiktig 

trots att man haft kunden under flera år (Revisor 3). I detta fall torde revisorn agera mer försiktigt 

när den väljer att godta klientens svar och det blir svårare att motivera varför man godkänt en post 

enbart utifrån kundens svar. Detta behöver nödvändigtvis inte leda till en större press men Gist och 

Davidson (1999) identifierade att högre uppsatta revisorer, så som ansvarig auktoriserad revisor, 

blev mer påverkade då de identifierade risker än vad lägre uppsatta revisorer blev. Detta anser vi 

vara intressant då det i flera av intervjuerna framkommit att väsentlighet och risk är viktiga faktorer 

som påverkar hur revisorn utformar revisionen. Vi tror därför att en riskidentifikation leder till en 

ökad press baserad på de svar vi fått. Dock anser vi att detta torde göra att den ansvariga revisorn 

blir mer skärpt och istället för att utföra RAQ-acts väljer att göra en noggrannare granskning då 

flera av respondenterna uttryckte att de skulle gå vidare med fler granskningsåtgärder i så kallade 

riskuppdrag. Vi finner således ett samband mellan Gist och Davidsons (1999) studie men att 

revisorerna tenderar att agera funktionellt med utökad granskning. Detta anser vi bekräfta 

Peytchevas (2014) studie om professionell skepticism, mer revisionsarbete utförs för att ge tyngd åt 

arbetet ju mer professionellt skeptisk revisorn är. 

  

Flera av respondenterna nämnde att de tog hjälp av tidigare års granskning och erfarenheter av 

kunden när de gjorde vissa bedömningar. En revisor ansåg bland annat att det gick att motivera 

varför man inte närvarade vid lagerinventeringen tack vare tidigare erfarenhet (Revisor 5). 

Motiveringen till varför man exempelvis hoppar över granskningssteg kan vara både teoretisk och 

erfarenhetsbaserad. Här ser vi en risk för RAQ-acts i enlighet med de Gundry och Liyanarachchi 

(2007) identifierat. Att luta sig för mycket mot tidigare års granskning kan leda till exempelvis för 

tidig signering av ett revisionsprogramsteg. 

  

5.3.4 Intern kontroll 

 

Flera av respondenterna såg ett problem i att tidspress påverkar kvaliteten på revisionerna och 

många höll med om att det fanns en risk att revisorn förlitade sig för mycket på bolagets egna 

interna kontroller istället för att testa dem ordentligt själv. Revisor 3 uttryckte problematiken med 

att det kunde tyckas önskvärt att komma fram till bedömningen att företaget själva har god kontroll 

och bra interna kontroller. I och med detta gör man det enkelt för sig i själva revisionen då det går 

att motivera att revisionsinsatsen blir mindre. Detta ser vi som en farlig RAQ-act och risken för 

felaktiga beslut kan få stora konsekvenser. I detta fall ser vi en koppling att tidspressen blir en 
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negativ miljövariabel som påverkar beslutsfattandet i enlighet med var Libby och Luft (1993) och 

Bonner och Sprinkle (2002) skriver. Revisorns beslut att lita för mycket på den interna kontrollen 

tror vi grundar sig i vad Shafer et al., (2001) skriver om sannolikhet för ikraftträdande för att 

konsekvenserna faktiskt förekommer. Detta bekräftas även av Jones (1991) som menar att 

konsekvenserna ofta underskattas i och med att en del följder inträffar i en avlägsen framtid vilket 

gör det svårt att göra en rimlig bedömning. Detta bekräftas även av citatet nedan. 

  

“Vid komplicerade uppdrag finns det en risk att revisorer tar den enkla vägen och förlitar sig på 

den interna kontrollen” (Revisor 4) 

  

När det handlar om komplicerade värderingsmetoder och redovisningsprinciper finns det en stor 

risk att revisorn förlitar sig för mycket på den interna kontrollen. Revisor 4 trodde att kollegor i 

branschen, framförallt de som är revisorer i större börsbolag, motiverar med att man tror att bolaget 

har kontroll. I och med att tidspressen ofta är hög finns det en risk att revisorer väljer att ta den 

chansningen. Anderson-Gough et al., (2001) kom fram till att tidspressens nivå är tydligare inom 

större revisionsföretag på grund av att kulturen anses vara ännu mer konkurrentsatt i större 

organisationer. Dock har dessa större bolag kontroll mekanismer och andra system som mildar 

tidspressen, enligt författarna. En revisor menar att en motivering till att revisorer väljer att tro att 

bolaget har kontroll skulle kunna vara att större komplexa bolag ofta har personal anställd med 

spetskompetens, vilket går i samma linje som Anderson-Goughs et al., (2001) påstående.  

 

Clarke et al., (1996) styrker detta om skriver att det är sannolikt att dessa större företag 

implementerar starka interna kontroll- och stödmekanismer. Detta gör att revisorn kan motivera att 

granskningen blir mindre utförlig då bolaget har den bästa kunskapen. Revisorn kan ha svårt att 

förstå vissa transaktioner lika bra som bolaget själv vilket kan leda till att revisorn gärna tar en 

genväg med motiveringen att bolaget besitter en bättre kompetens enligt Revisor 4.  

 

När det kommer till interna kontroller så spelar storleken på företaget stor roll. Mindre företag har 

ofta inga eller få interna kontroller och granskningen blir då inriktad på andra faktorer. Patten 

(1995) styrker detta resonemang och menar att små revisionsföretag ofta saknar egenskaper som 

finns inom större bolag, interna kontroller bland de vanligaste. Vid revision av större företag spelar 

de interna kontrollerna stor roll och Revisor 5 menade att när man når en viss storlek så blir 

revisorn mer eller mindre tvingad till att förlita sig på den interna kontrollen. Detta tror vi hör ihop 

med att större revisionsbyråer tenderar att ha större kunder där man kan testa de interna kontrollerna 

vilket blir svårare i mindre och medelstora företag eftersom de då ofta saknar en tillräcklig intern 
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kontroll. Anderson-Gough et al., (2001) menar att tidspressen känns av mer på större 

revisionsföretag och detta känner vi igen i svaren ovan. 

  

Revisor 1 ansåg att det går att motivera att revisorn litar på företagens egna interna kontroller 

genom att göra en analys av siffrorna. I de flesta fall kan revisorn göra en professionell bedömning 

och se vad som är rimligt utifrån siffrorna. En erfaren revisor fångar oftast upp detta genom 

analysen av siffrorna och vid eventuella avvikelser gå vidare i granskningen och förlita sig mindre 

på de interna kontrollerna. Här ser vi återigen ett exempel på där revisorn letar efter lämpligare 

revisionstekniker för att kunna hitta tillfredsställande revisionsbevis (Cook & Kelly, 1991; Coram et 

al., 2003). 

  

I mindre företag är det ovanligt med interna kontroller som går att granska vilket gör att revisionen 

måste anpassas utefter det, det blir mer detaljgranskning. I större företag blir revisorn tvungen att 

förlita sig på företagens egna interna kontroller enligt Revisor 2. Om revisorn väljer att inte förlita 

sig på den interna kontrollen måste en större revisionsinsats göras vilket blir mer tidskrävande och 

dyrare för kunden. Detta anser vi verifiera dels det Peytcheva (2014) skriver om att mer 

revisionsarbete kan komma att krävas vilket bygger på att revisorn förhåller sig professionellt 

skeptisk. Dock innebär detta ofta att det blir dyrare för kunden vilket både intervjuerna och teorin 

har visat tecken på att vilja undanstävja. Dels pressar klienten på för att revisionen ska bli billigare 

vilket Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) skriver om. Detta är något som även Fleming (1980) 

bekräftar. Ovanstående resonemang pekar på, tycker vi, att klientens önskan om en så billig revision 

som möjligt påverkar den tillit som revisorn sätter till den interna kontrollen. 

  

5.3.5 Väsentlighet och risk, motivering till RAQ-acts 

 

Förhållandet till risk och väsentlighet är något som var återkommande i intervjuerna med 

revisorerna. Några uttrycker det som att revisorns professionella bedömning har kommit i 

skymundan i och med ökade krav på revisionerna i form av ISA. De flesta revisorer är tvungna att 

göra en stor individuell bedömning på företag som de arbetar med vilket gör att de måste prioritera 

de områden med störst risk och väsentlighet. Dock godkänner man inte uppdrag som man inte 

känner att man har kontroll på utan helheten ska gå ihop enligt Revisor 4. 

  

Något som kommit fram i majoriteten av intervjuerna är att revisorn baserar sitt arbete på 

väsentlighet och risk vilket innebär att de måste ta ställning utifrån sin egen professionella 
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bedömning. Ofta motiveras med hjälp av väsentlighetstalet att granskningsmoment hoppas över 

eller att revisorn inte går vidare i sin granskning (Revisor 5). 

  

Att revisorerna tenderar att motivera RAQ-acts med att posten inte är väsentlig eller att området 

utgör en låg risk ser vi har kopplingar till flera av de teorier som finns kring ett funktionellt 

beteende och reaktion av tidspress. Coram et al., (2003) talar bland annat om de positiva effekterna 

av tidspress som leder till att revisorn måste hitta effektivare granskningsmetoder. Detta är även 

förenligt med vad Cook och Kelly (1991) skriver om att en form av funktionell reaktion är att finna 

lämpligare revisionstekniker. En revision består inte av en fullständig granskning utan revisorn 

måste kunna begränsa sig vilket de gör med hjälp av väsentlighetstalet. Flera av respondenterna har 

tryckt på att en revision handlar om väsentlighet och risk där det inte finns möjlighet till en 

fullskalig revision utan revisorn måste kunna använda sitt professionella omdöme för att fokusera 

på det som är relevant. Detta finner vi överensstämma med det Glover (1997) skriver om. 

  

5.3.6 En effektiv revision - URT 

  

“För en revisor handlar det om väsentliga felaktigheter i årsredovisningen” (Revisor 4) 

  

Tidspress grundar sig både i att ha mycket att göra men framförallt att få en kostnadseffektiv 

revision, enligt en respondent. Detta visar i likhet med Powers (2003) påståenden att 

revisionsföretag försöker att få revisionsarbetet att gå ihop ekonomiskt. För att kunna göra 

revisionen kostnadseffektiv behöver revisorn göra en bedömning över väsentlighet och risk. Genom 

att bestämma vad som är väsentligt i revisionen kan revisorn motivera att man förlitar sig på 

kundens förklaringar. På så sätt går det att uppnå en acceptabel nivå på rättvisande bild men det 

behöver inte bli perfekt enligt Revisor 4. Genom att även välja de mest effektiva 

revisionsåtgärderna går det att motivera varför vissa granskningsåtgärder utelämnas. Detta bekräftar 

även Cook och Kelley (1991) och Coram et al., (2003) genom studien om funktionella beteenden av 

tidspress. Antingen genomförs andra granskningsåtgärder som täcker upp samma område eller så 

genomförs granskningsåtgärder inom andra områden som är mer effektiva så att revisorn känner att 

denne har kontroll över helheten (Revisor 4). Om revisorn gjort något annat som täcker upp frågan 

eller om posten inte är väsentlig går det att motivera att granskningssteg hoppas över enligt Revisor 

1.  
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Flera av svaren från våra respondenter visar alltså att deras reaktion är funktionell. Vi anser dock att 

det finns ett samband mellan vad Otley och Pierce (1996) skriver om den optimala tidsbudgeten. 

Tidsbudgeten ska vara tajt men realistisk för att revisorn inte ska reagera dysfunktionellt. I detta fall 

fick vi uppfattningen om att majoriteten av våra intervjupersoner upplevde att de kunde styra 

tidsbudgeten själv och därav blev den realistisk vilket gör det möjligt för dem att reagera 

funktionellt. Eftersom de upplevde att tidsbudgeten gick att styra, gick de inte in på åtgärden URT 

på ett djupt vis. Svaren siktade mest på granskningsåtgärder för att få fram arbetet inom tidsbudget 

för att undvika URT.  

 

För att slippa underrapportera tid, finns det en risk att revisorn medvetet väljer att inte granska en 

del områden eller gå vidare i en fråga. Anledningen till det är att man anar att detta kommer leda till 

merarbete som kommer vara svårt att ta betalt för från kunden. Det blir då att revisorn 

undermedvetet väljer att inte se eller ta in saker eftersom risken finns att det inte kommer gå att 

fakturera ut timmarna tror Revisor 2. Detta anser vi är en allvarlig situation som bör undvikas. I 

enlighet med Svenson och Edland (1987), är tiden en värdefull resurs inom branschen, och ju 

snabbare saker och ting kan göras desto bättre är det. En annan möjlig förklaring till att detta händer 

kan vara det som Shokley (1981) kom fram till, nämligen att revisionsbranschen sätter upp 

riktmärken för prestationsjämförelser och utvärdering bland revisorer på grund av den ökade 

konkurrensen. Även McNair (1991) samt Anderson-Gough et al., (2001) påstår att den 

konkurrentsatta revisionsmiljön gör att företag strävar efter en ökad effektivitet och kräver därför 

revisionsarbete av högkvalitet utfört med begränsade resurser. Vi förstår då varför en revisor gärna 

väljer att utöva ett mer ansträngt arbete eller underrapporterar tiden istället för att öka på 

tidsbudgeten eller debitera fler timmar till klienten, vilket kanske anses som ineffektivitet. Otley 

och Pierce (1996) förklaring av varför snäva tidsbudgetar har antagit en viktigare roll i 

revisionsvärlden anser vi styrker vårt resonemang. De menar att målen som är kvantifierbara och 

specifika är ett viktigt inslag i ett effektivt kontrollsystem i ett företags styrning. 

 

   

“Det får inte bli för dyrt” (Revisor 3) 

  

Ovanstående bekräftar Flemings (1980) studie som visade starka belägg för att klienten vill korta 

ned tiden på revisionen, och även utövar press på revisorerna att korta ned tiden, så att den således 

blir billigare. Vi tror att detta är ytterligare en faktor som har en stark inverkan till varför en revisor 

underrapporterar tid eller medvetet väljer andra mindre tidskrävande revisionsåtgärder. Revisor 9 

menade att det inte brukade hända att revisionsåtgärder utlämnades men att det kunde hända att 
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denne rabatterade kunden om det ansågs bli för dyrt. Även detta är i linje med vad Fleming (1980) 

skriver, klienterna föredrar att revisionen blir så billig som möjligt. 

  

Som revisor är det vanligt att jobbet ska bli gjort snabbt och det händer att revisorn hamnar i 

situationer där saker och ting måste bli klara och man blir tvungen att undra om man ska bortse från 

att ta in underlaget eller skriva om det i revisionsberättelsen enligt Revisor 1. I detta fall får revisorn 

försöka motivera varför underlaget har utelämnats och många gånger återkommer respondenterna 

till att revisionen handlar om väsentlighet och risk vilket diskuterades i föregående avsnitt. Revisorn 

har i detta fall valet att motivera utelämnandet med att underlaget inte är väsentligt och att det inte 

kommer förändra vad som skrivs i revisionsberättelsen eller skriva oren revisionsberättelse. Ett 

annat val, som svarspersonen själv inte skulle överväga att göra, är att chansa och skriva ren 

revisionsberättelse. 

  

Teorin säger att revisionsföretag lägger en enorm vikt på att leverera revisionsarbetet inom 

tidsbudgetarna som ett mått på effektivitet (Anderson-Gough et al., 2001). Att göra en effektiv 

revision gäller inte bara i tider då tidspress råder. Revisor 2 ansåg att det finns en risk att det 

överrevideras under de perioder som man har mer tid. Då går man gärna in mer på detaljer och sitter 

och petar i saker. Revisorn sätter ett väsentlighetstal och det är detta som denne ska förhålla sig till.  

 

Andra respondenter menade att tidspress inte behövde vara negativt utan att man istället blev 

skarpare. Tidspressen kunde i rätt mängd ha en positiv inverkan vilket gör att man som revisor blir 

tvungen att fatta beslut kring väsentlighet (Revisor 7 & 9). Detta är ett tecken på att flera av 

intervjupersonerna inte upplever tidspress som något större problem, till skillnad från Gundrys och 

Liyanarachchis (2007) påstående att tidspressen uppfattas av revisorer som ett stort problem. Att 

revisorer påverkas på olika sätt av olika faktorer är något Gists och Davidsons (1999) studie tar upp. 

I studien fastställer de nivån av tidspress enligt ökningen av URT och resultatet visar att tidspress 

kan skilja sig åt mellan låg- och höguppsatta revisorer. Dock, i vår studie, går vi inte in på faktorn 

hierarkinivå, utan vi tror att orsaken till att respondenterna inte uppfattar tidspress som ett stort 

problem är att tidsbudgeten tycks vara hanterbar. Vid en realistisk tidsbudget kan revisionsarbetet 

snarare bli effektivare tack vare tidspressen. Detta anser vi överensstämma med det Otley och 

Pierce (1996) skriver om när de beskriver en optimal tidsbudget som tajt men realistisk att uppnå. 
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5.4 Professionell skepticism och psykologiska beteenden 

I samband med intervjuerna fick revisorerna även göra ett personlighetstest (Bilaga 2) för att mäta 

professionell skepticism. Testet är utformat för att mäta professionell skepticism från en skala upp 

till 180. Respondenternas svar har avkodats (se Bilaga 3) och sammanställts i figur 2 där resultaten 

varierat mellan 128 till 167. Testet är utformat efter Hurtt (2010) som kom fram till att svaren 

normalt varierade mellan 130 till 150 för en tillfredställande nivå av professionell skepticism vilket 

vi finner stämmer överens med vad våra intervjupersoner erhöll.  

 

 

 

Vi finner att de revisorer som vi intervjuat har hållit en god nivå av professionell skepticism. 

Baserat på de intervjusvar vi har fått har vi upplevt att respondenterna utvärderar de konsekvenser 

som eventuella avsteg från granskningen skulle innebära. Detta är förenligt med Shafer et al., 

(2001) som menar att en revisor utvärderar sannolikheten att konsekvenser faktiskt förekommer. I 

flera fall har vi då funnit, exempelvis genom scenariofrågorna, att revisorerna reagerar med 

professionell skepticism där de väljer att utföra mer revisionsarbete i de fall de finner svaren 

otillräckliga vilket är i enlighet med vad Peytcheva (2014) skriver. Vi kan dessutom identifiera flera 

av egenskaperna som enligt Hurtt (2010) en professionellt skeptisk revisor ska besitta. Ett 

ifrågasättande sinne i och med att de utför extra revisionsarbete där de finner otillräcklig 

.  

Egen konstruktion. 

       Figur 2. Sammanställning personlighetstest 
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information. I det fallet går det också att påstå att de söker efter kunskap, vilket är en annan 

egenskap enligt Hurtt (2010).  Vi ser även att revisorerna jobbar på ett autonomiskt sätt då de själva 

bestämmer över sina uppdrag och sin arbetssituation. 

 

Den information som sågs viktig för att kunna fastställa de finansiella rapporterna såg revisorerna 

till att få in och tidspressen hade ingen betydelse. I dessa svar ser vi en koppling till typ A personer 

(Eysenck & Fulker, 1983; Fisher, 2001; Rayburn & Rayburn, 1996) då dessa tenderar att undvika 

RAQ-acts. Detta anser vi överensstämma med våra respondenters svar som var försiktiga i sina val 

och försökte utföra granskning som inte skulle påverka revisionskvaliteten. Utifrån svaren fick vi 

även känslan av att respondenterna var ambitiösa och konkurrenskraftiga, i och med att, enligt oss, 

strävar de efter att få fram revisionsarbetet inom tidsbudgeten genom att välja tidssparande 

granskningsåtgärder, som vi tidigare diskuterat. Dessa egenskaper hör också till typ A personer. 

Ytterligare ett drag som kännetecknar typ A personer och som vi identifierar genom intervjuerna är 

att revisorerna besitter en hög grad av engagemang gentemot sitt arbete. Eftersom forskningen om 

sambandet mellan personlighetstyp och etisk inriktning visat att personer med typ A beteckning är 

mer etiskt orienterade (Rayburn & Rayburn, 1996), kan vi påstå att revisorerna i studien gärna 

jobbar enligt reglerna och behåller på så sätt deras etiska ställning.  

 

Flera av intervjupersonerna var dock försiktiga i sina svar och ville inte gärna påstå att de hoppade 

över viktiga granskningssteg. Att revisorer ogärna uppger att de ibland handlar på ett sätt som andra 

kan tycka skadar revisionskvaliteten kan vi relatera till vad Shafer, et al., (2001) kallar för social 

konsensus. Denna faktor innebär att revisorer tar hänsyn till graden av enighet i samhället om 

huruvida en åtgärd är etisk eller oetisk. Vi vill återigen nämna att vår analys och slutsatser utgår 

ifrån vår tolkning av vår empiriska information. Vi är dock medvetna om att revisorernas svar kan 

ha påverkats av ämnets känslighet. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

I det sista och avslutande kapitlet kommer studiens resultat att diskuteras. Vi lägger fram 

slutsatserna av studien samt presenterar vårt bidrag till forskningen. Avslutningsvis presenteras 

förslag till fortsatt och framtida forskning samt kritik till studien. 

  

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Den här studien har verkat för en djupare förståelse av hur pressfaktorer, med inriktning på 

tidspress, påverkar revisorers agerande vid granskningen. En utökning har gjorts av tidigare 

forskning som visat på ett samband mellan kvaliteten på revisionerna och tidspress (Pierce & 

Sweeney, 2004). Vi har kunnat konfirmera att revisorerna upplever tidspress från flera olika källor, 

så som press från klienten och press på att hålla tidsbudgeten vilket Espinosa-Pikes och Barrainkuas 

(2015) benämner som externa och interna faktorer. Lite forskning har dock gjorts kring hur 

revisorerna själva rättfärdigar sina handlingar när de utsätts för tidspress. Vårt syfte med studien 

var: 

  

Att finna förståelse för hur svenska revisorer på små och medelstora revisionsföretag rättfärdigar 

sina tidsbesparande handlingar när de jobbar under tidspress. 

  

Tidigare studier har påvisat att revisorerna utför så kallade RAQ-acts (Coram et al., 2003) när de 

utsätts för tidspress och vi har i denna studie kunnat identifiera några vanliga förklaringar till 

revisorers agerande. Genom intervjuer med nio stycken auktoriserade revisorer har vi samlat in 

material som sedan har analyserats för att uppnå en förståelse kring tidspressens betydelse för 

revisorernas handlande. Detta har i sin tur kopplats till professionell skepticism som är ett viktigt 

begrepp inom litteraturen för revision och revisorer. 

  

Vårt teoretiska bidrag bygger på en ökad förståelse av tidspress och RAQ-acts. Tidspress är något 

som de flesta revisorer upplever och något som behöver uppmärksammas för att komma åt 

problematiken. Vi har kunnat se att revisorer, i enlighet med den teoretiska litteraturen, utför 

handlingar som påverkar revisionskvaliteten när de utsätts för tidspress men också att benägenheten 

att utföra RAQ-acts påverkas av graden av professionell skepticism. Precis som tidigare forskning 

visat behöver tidspress inte alltid vara negativt utan revisorn kan agera funktionellt och utnyttja 

tidspressen till något positivt vilket hör ihop med om tidspressen upplevs som rimlig. I studien har 

vi intervjuat auktoriserade revisorer som främst arbetar med sina egna uppdrag. Detta gör att de 
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själva bestämmer över sin arbetssituation och sina uppdrag vilket vi anser ha en inverkan på om 

tidsbudgeten upplevs som rimlig. Detta är en förutsättning för revisorn att kunna agera funktionellt, 

enligt både litteraturen och respondenternas kommentarer. Vår studie konfirmerade den tidigare 

litteraturen vad det gäller tidspressens betydelse på revisionerna men vi fann även områden som 

inte berörts av tidigare forskning. En aspekt som inte berörts tidigare var regelverkets betydelse för 

hur tidspress kan uppfattas och hanteras. En annan aspekt var att RAQ-acts och dysfunktionella 

beteenden kan vara en effekt av kunskapsbrist. 

  

Studien genererar även ett praktiskt bidrag som kan läsas och nyttjas av revisorer, klienter och 

revisorernas branschorganisation. Genom att belysa problematiken med tidspress samt att lyfta fram 

hur revisorerna själva hanterar tidspress och rättfärdigar sina handlingar kan branschen uppnå en 

djupare förståelse och sätta in åtgärder för att tidspressen inte ska påverka granskningen negativt. Vi 

har kunnat påvisa att tidspress påverkar revisionerna negativt men även att revisorer kan agera 

funktionellt när de utsätts för lagom press. Bättre planering och kommunikation har visat sig vara 

en viktig lösning för hur revisorerna kan komma till rätta med problemet. Utmaningen ligger i att ta 

fram verktyg som hjälper revisorerna i deras arbete samt ta fram regler och riktlinjer som gör att 

tidspressen inte upplevs som ett hinder utan snarare ett stimulerande hjälpmedel. Vår studie har inte 

visat exakt på hur dessa verktyg och regler skulle kunna utformas men det ger en fingervisning om 

att tidspressen bör tas på allvar samtidigt som den inte alltid behöver vara av ondo. 

  

Revisorerna som intervjuades för studien återkom hela tiden till begreppen väsentlighet och risk. 

Studien visar således att revisorns professionella bedömningar är essentiella för hur granskningen 

utformas och hur revisorn ställer sig till tidspress och RAQ-acts. Handlingar rättfärdigas genom 

bedömningar som revisorerna gör kring väsentlighet och risk. Detta i sin tur grundar sig på en 

helhetsbedömning av klienten och de finansiella rapporterna samt den kunskap som revisorn har av 

klienten sedan tidigare. Studien visar att revisorns erfarenhet av klienten sedan tidigare spelar stor 

roll för hur granskningen utformas och att detta även kan hjälpa revisorn att utforma en effektiv 

revision. Resultaten tyder på att de gånger klienten är ny för revisorn så är revisorn generellt mer 

professionellt skeptisk och utför en djupare granskning, RAQ-acts blir svåra att motivera om 

klientkännedomen är låg enligt de resultat vi fått fram. 

  

Vi har i denna studie kunnat se att revisorns professionella bedömningar och dennes förmåga att 

förhålla sig professionellt skeptisk spelar roll för hur tidspressen upplevs och handlingar 

rättfärdigas. Shafers et. al., (2004) påstående om att revisorer jobbar med en alltmer klient-

förespråkande attityd har vi inte kunnat verifiera. Snarare ser vi att de intervjuade revisorerna 
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strävar efter att utföra revisionsarbete enligt normerna trots klientens press. Detta baserar vi på att 

respondenterna inte ansåg det som försvarbart att göra avkall på revisionskvaliteten på grund av 

tidspress. Revisorerna ansåg det som viktigt att stå emot trycket att ändra sin ställning och förhålla 

sig oberoende vilket kopplades till graden av selfsufficiency-nivå (Umar & Anandarajan, 2004). 

Desto mer oberoende revisorn är, desto mindre press från klienten kommer denne att uppleva. 

Respondenternas resultat på personlighetstestet för att mäta professionell skepticism konfirmerar att 

våra intervjupersoner värdesatte revisorns oberoende ställning och dess förmåga att förhålla sig 

skeptisk. 

  

Sammanfattningsvis kan vi säga att, baserat på underlaget från våra intervjuer, revisor rättfärdigar 

sitt agerande genom att stödja sig på begreppen väsentlighet och risk vilket de kopplar till 

klientkännedom och helhetsbedömningar. Revisorns förmåga att förhålla sig professionellt skeptisk 

har visat sig ha en inverkan på förekomsten av RAQ-acts. 

  

6.2 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Vår studie har gett upphov till flera intressanta frågor att gå vidare med. Resultaten vi kommit fram 

till både bekräftar tidigare forskning och litteratur men det finns även resultat där det finns lite 

skrivet om sedan tidigare. Våra frågeställningar skulle kunna utvecklas och utökas för att bygga på 

förståelsen kring tidspress och revisorernas agerande. 

  

För det första ser vi en möjlighet till en ökning av studiens omfattning. Eftersom vi främst har 

intervjuat revisorer på små och medelstora revisionsföretag skulle det vara intressant att utöka 

studien till att även intervjua revisorer från “Big 4”. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att 

undersöka vilken grad erfarenhet spelar roll. Skulle resultatet skilja sig om man exempelvis 

undersökte mindre erfarna revisorer såsom revisorsassistenter istället? 

  

Vi har i denna studie valt ett kvalitativt angreppssätt för att utöka vår förståelse. I en kvalitativ 

studie är det svårare att dra generaliserbara resultat. För att få fram mer generaliserbara resultat ser 

vi en möjlighet att utforma studien genom en kvantitativ forskningsmetod. 

  

I och med att revisorerna i studien hela tiden återkom till begreppen väsentlighet och risk vilket de 

kopplade till klientkännedom och tidigare erfarenhet skulle det vara intressant att utforska dess 



51 

 

betydelse för tidspressen och revisorernas agerande ännu mer. Vi ser möjligheter till att utveckla 

intervjuguiden för att lägga mer fokus på dessa begrepp i den fortsatta forskningen. 

  

Bland svaren från intervjuerna återfann vi två områden som vi inte tidigare sett i litteraturen. Det 

första var regelverkets inverkan och det andra var att RAQ-acts var en följd av kunskapsbrist. Detta 

ser vi som två intressanta forskningsfrågor inom området som har möjlighet att utvecklas. 

  

6.3 Kritik till studien 

Vår studie bygger på intervjuer som innehåller känslig information. Respondenterna utlovades 

anonymitet i undersökningen för att få möjlighet till friare och öppnare svar. Detta innebär att 

uppgifter om revisorerna som deltar i studien ska behandlar med största möjliga konfidentialitet 

samt att endast behöriga kan komma åt uppgifterna (Bryman & Bell, 2013). Vi vill dock poängtera 

att, trots utlovad anonymitet, finns det en svårighet i att få intervjupersonerna att delge känslig 

information. En del av frågorna har ställts genom indirekta frågor för att försöka få fram svar utan 

skev framställning men det går inte att utesluta att respondenterna har försökt framhäva en mer 

positiv bild av sig själva och verkligheten, som vi nämnde i tidigare avsnitt. Vi vill även belysa att 

intervjuarens roll kan ha haft en viss inverkan på svaren. Vi har försökt att inte ställa ledande frågor 

vid intervjuerna och förhålla oss öppna till respondenterna så att deras svar skulle bli så spontana 

och öppna som möjligt. Det går dock inte att utesluta helt att vår roll kan ha haft en inverkan på 

svaren. I och med att studien är kvalitativ går det heller inte att generalisera resultaten. 
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8 BILAGOR 
  

8.1 Bilaga 1- Intervjuguide 

  

Inledande frågor: 
-          Ålder 

-          Erfarenhet som revisor 

-          Största uppdraget Antal anställda; Omsättning; balansomslutning 

  

Scenario 1. 

Betänk följande scenario 

Sara arbetar som revisor på ett medelstort revisionsföretag. Tidspressen är vanligtvis ganska hög 

och hon arbetar många timmar övertid, ofta obetalt. 

  

För tillfället arbetar Sara med en revision av ett företag som tillverkar stålbalkar. Sara har begärt att 

få ta del av kalkylen vid värderingen av lagerposterna. Sara har erfarenhet av företaget sedan 

tidigare och vet att den interna kontrollen är mycket god. Hon vet att företagsledningen är mycket 

noggrann och kompetent. Årsstämman ska hållas imorgon men Sara har fortfarande inte fått in 

revisionsbevis för värderingen av lagerposterna. Företagsledningen intygar dock att lagret är 

värderat enligt gällande redovisningsprinciper och att lagerposten snarare är undervärderad än 

övervärderad. 

  

Följdfrågor: 

Hur kan Sara motivera att hon inte väljer att ta in revisionsbevis för värderingen av lagret? 

Vad kan Sara göra för att kompensera utlämnandet av kalkylen? 

Bör Sara godta klientens svar? Varför/varför inte? 

  

Scenario 2. 

Betänk följande scenario 

Fredrik arbetar som revisor på ett medelstort revisionsföretag. Tidspressen är vanligtvis ganska hög 

och han arbetar många timmar övertid, ofta obetalt. 

  

Fredrik är revisor i ett företag som säljer choklad till butik. Bolaget har ett lager av choklad som 

uppgår till mer än 10 % av balansomslutningen. Fredrik har haft väldigt mycket att göra den senaste 

tiden och kunde därför inte närvara vid lagerinventeringen per bokslutsdagen trots att detta utgör en 
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väsentlig balanspost. Han vet dock sedan tidigare år att det råder god kontroll hos företaget och det 

har inte har funnits några differenser i lagersaldot av större värde. 

  

Följdfrågor: 

Hur kan Fredrik motivera att han inte behöver närvara vid inventeringen? 

Vad kan Fredrik göra för att kompensera att han inte utför någon kontrollinventering? 

  

Scenario 3. 

Betänk följande scenario 

David arbetar som revisor på ett medelstort revisionsföretag. Tidspressen är vanligtvis ganska hög 

och han arbetar många timmar övertid, ofta obetalt. 

  

David är revisor i ett bygg- och entreprenadbolag. Bolaget upprättar både för- och efterkalkyler för 

att följa upp värderingen av projekten i redovisningen och Davids erfarenhet är att dessa brukar 

stämma relativt väl med utfallet och den interna kontrollen upplevs som god. Vid bokslutet noterar 

David att utfallet på ett av projekten avviker stort från kalkylerna. Företagsledningen förklarar att 

detta beror på en kostnad som blivit bokförd på fel projekt och att det är riktigt det som bokfört. 

David, som på grund av tidspress, väljer att godta förklaringen utan närmare granskning. Beloppet 

är väsentligt. 

  

Följdfrågor: 

Borde David ta in ytterligare revisionsbevis eller kan han godta förklaringen? 

Vad kan David göra mer för att bedöma om projektet är korrekt redovisat vid bokslutet? 

Hur tror du David resonerar när han väljer att godta förklaringen? 

  

Ytterligare frågor: 

-     Hur tror du att tidspress påverkar kvaliteten på revisionerna? 

-   Vilka är de vanligaste åtgärderna för att motverka att kvaliteten blir lidande av tidspress tror 

du? 

-    Om du ser till branschen som helhet, hur vanligt tror du det är att revisorer bortser från fel på 

grund av tidspress? 

-    Anser du att det är ett stort problem i branschen att revisionsåtgärder utelämnas på grund av 

tidspress? 

-    Hur tror du andra motiverar att de hoppar över steg i granskningsprogramen på grund av 

tidspress? Går det att motivera? 
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-     Vad tror du är den vanligaste följden av tidspress?( Ex. URT & RAQ-acts) 

-   Hur kan man motivera varför man förlitar sig på klientens förklaringar, trots att de kan tyckas 

svaga, utan att ta in ytterligare revisionsbevis? 

-  Tror du att det är vanligt att revisorer litar för mycket på företagens egna interna kontroller? 

Hur tror du att detta motiveras? 

-     Påverkas bedömningen av vilken typ av tidspress revisorn utsätts för; till exempel om det 

beror på att klienten har bråttom, stram tidsbudget eller att man har för många uppdrag. Tror 

du att motiveringen då blir densamma till varför man underlåter att ta in vissa 

revisionsbevis? 
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8.2  Bilaga 2- Skepticism-skala och anvisningar för administrering 

  

Uttalanden som människor använder för att beskriva sig själva ges nedan. Ange det svar som visar 

hur du oftast känner. Det finns inga rätt eller fel svar. Spendera inte för mycket tid på något 

uttalande. 

  Stämmer 

inte alls 

    Stämmer 

helt 

1. Jag accepterar ofta andras 

förklaringar utan vidare 

eftertanke. 

1 2 3 4 5 6 

2. Jag mår bra i mig själv. 1 2 3 4 5 6 

3. Jag väntar med att fatta beslut 

tills jag kan få mer information. 

1 2 3 4 5 6 

4. Möjligheten att lära gör mig 

entusiastisk. 

1 2 3 4 5 6 

5. Jag är intresserad av vad som 

orsakar människor att bete sig på 

det sätt som de gör. 

1 2 3 4 5 6 

6. Jag är säker på mina 

färdigheter/talanger. 

1 2 3 4 5 6 

7. Jag förkastar ofta uttalanden 

om jag inte har bevis på att de är 

sanna. 

1 2 3 4 5 6 

8. Att upptäcka ny information är 

kul. 

1 2 3 4 5 6 

9. Jag tar min tid vid 

beslutsfattning. 

1 2 3 4 5 6 

10. Jag brukar omedelbart 

acceptera vad andra människor 

berättar för mig. 

1 2 3 4 5 6 

11. Andra människors beteende 

intresserar mig inte. 

1 2 3 4 5 6 

12. Jag är självsäker. 1 2 3 4 5 6 

13. Jag känner mig inte säker på 

mig själv. 

1 2 3 4 5 6 

14. Jag gillar att förstå orsaken till 

andra människors beteende. 

1 2 3 4 5 6 
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15. Jag tycker att det är 

spännande att lära nya saker. 

1 2 3 4 5 6 

16. Jag brukar omedelbart 

acceptera saker jag ser, läser eller 

hör. 

1 2 3 4 5 6 

17. Mina vänner säger att jag 

brukar ifrågasätta saker som jag 

ser eller hör. 

1 2 3 4 5 6 

18. Jag brukar lägga märke till 

inkonsekvenser (bristande 

överens- stämmelser) i 

förklaringar. 

1 2 3 4 5 6 

19. Oftast håller jag med vad de 

andra i gruppen tänker. 

1 2 3 4 5 6 

20. Jag ogillar att behöva fatta 

beslut snabbt. 

1 2 3 4 5 6 

21. Jag har förtroendet för mig 

själv. 

1 2 3 4 5 6 

22. Jag gillar inte att fatta beslut 

förrän jag har tittat på all 

lättillgänglig information. 

1 2 3 4 5 6 

23. Jag gillar att söka efter 

kunskap. 

1 2 3 4 5 6 

24. Jag ifrågasätter ofta saker som 

jag ser eller hör. 

1 2 3 4 5 6 

25. Jag njuter av att lära. 1 2 3 4 5 6 

26. Jag tänker sällan över varför 

människor beter sig på ett visst 

sätt. 

1 2 3 4 5 6 

27. Jag tycker om att se till att jag 

har övervägt all tillgänglig 

information innan beslut fattas. 

1 2 3 4 5 6 

28. Jag njuter av att försöka 

avgöra om vad jag läser eller hör 

är sant. 

1 2 3 4 5 6 

29. Andra människor har lätt för 

att övertyga mig. 

1 2 3 4 5 6 

30. Andra människors handlingar 

och skälen till dessa är 

fascinerande. 

1 2 3 4 5 6 
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8.3 Bilaga 3 - Sammanställning skepticism-skala 

      

          

 Revisor 

1 
Revisor 

2 
Revisor 

3 
Revisor 

4 
Revisor 

5 
Revisor 

6 
Revisor 

7 
Revisor 

8 
Revisor 

9 

fråga           

1 5 6 6 5 5 5 5 6 6 

2 6 6 6 5 5 5 5 5 4 

3 4 2 5 5 3 5 3 6 5 

4 6 5 5 5 4 6 5 6 4 

5 6 4 4 4 5 3 5 6 4 

6 5 6 5 5 5 3 5 5 4 

7 2 6 3 4 3 4 3 5 3 

8 6 6 5 5 4 6 4 6 5 

9 5 4 5 4 4 4 4 5 5 

10 4 6 5 5 5 5 5 6 6 

11 6 6 5 5 5 4 6 6 5 

12 5 6 4 5 5 3 4 6 3 

13 5 6 5 5 5 6 5 6 6 

14 5 4 4 4 4 3 4 6 5 

15 6 6 5 5 4 6 4 6 5 

16 5 6 5 5 5 5 5 6 5 

17 4 4 3 4 5 3 2 5 3 

18 5 6 5 5 5 4 5 4 5 

19 4 5 4 5 4 5 4 5 3 

20 3 4 5 4 2 3 2 3 6 



63 

 

21 5 6 5 5 5 5 6 6 4 

22 3 4 5 5 4 5 3 6 6 

23 5 6 5 5 4 5 4 6 4 

24 3 6 5 5 5 3 3 6 4 

25 5 6 4 5 4 5 5 6 4 

26 5 5 5 5 5 4 5 6 6 

27 4 4 5 4 4 5 4 6 6 

28 3 5 4 5 4 3 4 6 3 

29 4 5 4 5 5 5 4 4 4 

30 4 4 4 3 4 3 5 6 4 

  138 155 140 141 131 131 128 167 137 

 
 


