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Förord 

Precis som Sokrates (470 f.kr – 399 f.kr) konstaterade för över 2000 års sedan, att 

kunskap är något som skapas i interaktionen mellan människor, kan vi nu efter mer än 

1000 timmar av läsande, argumenterande och slagskämpande bekräfta att så är fallet. 

Aldrig förr har vi lärt så mycket om ekonomi, revision, uppsatsskrivande och retorik 

som under denna termin. Denna sista termin för oss som Civilekonomstudenter har 

också gjort att vi insett en hel del om oss själva: hur lite sömn en människa faktiskt 

behöver, att allt i slutändan är subjektivt men framförallt hur man för varje dag i 

uppsatsarbetet växer som människa. 

Genom samspelet med vår handledare, professor Sven-Olof Yrjö Collin, har en stor 

mängd kunskap genererats. Nya infallsvinklar har fått se dagen ljusna, tankar har både 

krossats och fötts samt problem vi inte ens trodde fanns i vår vildaste fantasi har 

uppstått. Ditt stora engagemang har dock hjälpt oss att övervinna problemen och ta 

tillvara på möjligheterna, TACK! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid, gett oss ett vänligt 

 bemötande och som gjort studien genomförbar. 

Tack också Linnéuniversitet (tidigare Växjö universitet) och alla lärare som under fyra 

års tid format oss samt gett oss den ovärderliga kunskap som nu gör att vi står redo att 

ta steget ut i karriären. 

Ett kärleksfullt och stort TACK vill vi slutligen ge våra underbara flickvänner och 

familjer för att Ni förstått och gett oss möjlighet att fullända detta arbete!  

Amor vestri maximus (Kärleken till er är störst) 

 

Växjö den 23 maj 2011 

 

 

______________________________                                     ______________________________ 

Robin Lexander                                                         Mikael Öggesjö 
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Abstract 

Master Thesis, School of Business and Economics at Linnaeus University Växjö, 

4FE03E Master Thesis in Accounting 30 ECTS, Spring term 2011 

Authors: Robin Lexander and Mikael Öggesjö 

Supervisor: Professor Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: The Impact of the Partnership – What Influence does the Audit Firm Ownership 

Structure have on Audit Quality? 

Background: The audit law in Sweden (Revisorslagen 2001:883) states that 75 percent 

of the votes in an audit company shall be owned by qualified auditors. The law in 

practice means that audit firms is owned by individuals active in the company, and this 

phenomenon is popular called partnership. Research on audit rarely highlights audit 

firm ownership, which has resulted in that there is a limited knowledge of how the audit 

work is influenced by the partnership. 

Purpose: Purpose of the thesis is to understand and explain how different aspects in the 

audit firm partnerships affect audit quality, in order to be able to express an opinion on 

what impact the partnership has on this variable. 

Method: To investigate how the partnership and its structure affect the audit quality we 

do three different empirical data collection: document review, interviews and a 

questionnaire survey. The data collected is both qualitative and quantitative, and the 

paper has both a deductive and an inductive approach. 

Conclusion: Our results demonstrate that the partnership affect audit quality positively, 

where a larger proportion of partners of the total number of employees will lead to 

higher audit quality. When this thesis theoretical reasoning was related to the empirical 

data, we found a basis for developing a new theory, the partner theory. This theory 

explains how the partner composition should look for audit firm to be able to perform 

audits of high-quality. 

Key words: Auditing, partnership, audit quality, audit firm owner structure 
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Sammanfattning 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 4FE03E Examensarbete Redovisning 30 hp, VT 2011 

Författare: Robin Lexander och Mikael Öggesjö 

Handledare: Professor Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Partnerskapets påverkan – Vilken påverkan har revisionsbolagens ägarstruktur på 

revisionens kvalitet? 

Bakgrund: Revisorslagen (2001:883) reglerar att 75 procent av rösterna i ett 

revisionsbolag skall ägas av kvalificerade revisorer. Lagen innebär konkret att 

revisionsbolagen ägs av individer verksamma inom bolaget, och detta fenomen 

benämns populärt partnerskap. Forskning om revision belyser dock sällan 

revisionsbolagens ägande, vilket medfört att det finns en begränsad kunskap om hur 

revisionsarbetet påverkas av partnerskapet. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå och förklara hur olika aspekter i revisionsbolagens 

partnerskap påverkar revisionens kvalitet, för att på så sätt kunna uttala oss om vilken 

inverkan partnerskapet har på denna variabel.   

Metod: För att utreda hur partnerskapet och dess struktur påverkar revisionskvaliteten 

görs tre olika empiriska datainsamlingar: dokumentgranskning, intervjuer och 

enkätundersökning. Datan som samlas in är både kvalitativ och kvantitativ, och 

uppsatsen har både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt.   

Slutsats: Studiens resultat visar att partnerskapet påverkar revisionskvaliteten positivt, 

där en större andel partners av totalt antal anställda leder till en högre revisionskvalitet. 

När uppsatsens teoretiska resonemang relaterades till den empiriska datan fann vi 

underlag för att utveckla en ny teori, partnerteorin. Denna teori förklarar hur 

partnersammansättningen bör se ut för att revisionsbolaget ska kunna prestera revisioner 

av hög revisionskvalitet. 

Viktiga ord: Revision, partnerskap, revisionskvalitet, revisionsbolagens ägarstruktur. 
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1. Inledning 

Under uppsatsens inledande kapitel är målet att skapa en inblick i vad partnerskap är 

för ett fenomen, introducera varför det finns i revisionsfirmor samt lägga fram studiens 

problemformulering och syfte. Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av 

uppsatsens disposition. 

1.1. Partnerskapet i revisionsfirmor 

1.1.1. Revisionens framväxt 

I dagens samhälle är det viktigare än någonsin med information, då företagen idag 

verkar i globala miljöer med konkurrens från många aktörer världen över (Dicken 1998, 

Lee & Gu 1998). En särskilt viktig informationskälla för den ekonomiska världen utgörs 

av finansiell information, vilken vanligtvis utgör den mest betydande 

informationslänken mellan företaget och dess ägare (Doukas et al 2000, Öhman 2004). 

Ett felbeslut orsakat av felaktig information kan få katastrofala följder för många 

organisationer och aktörer inom ekonomin, och härigenom också en indirekt påverkan 

för människorna i samhället. I och med informationens viktiga position är det av största 

prioritet att informationen stämmer överens med verkligheten, att den förklarar vad den 

avser att förklara, samt att de som tar del av informationen känner förtroende till den. 

Ett viktigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att tillförsäkra och ge förtroende för 

informationens kvalitet är att låta en utomstående part granska och intyga dess riktighet 

(Francis 2004, Jensen & Meckling 1976). Detta är ett gammalt och välbeprövat 

tillvägagångssätt, vilket använts ända sedan 1200-talet i de engelska handelsskråna 

(Watts & Zimmerman 1983). Den aktör som i Sverige bär huvudansvaret för att granska 

och intyga finansiell informations tillförlitlighet är revisorn (Aktiebolagslag 2005:551, 

Revisionslag 1999:1079). 

För att revisorns granskning och intygande skulle få den respekt och det förtroende som 

behövdes för att revisionen skulle fullgöra sitt syfte utvecklades revisionen redan på 

1900-talets början till att bli en profession (Watts & Zimmerman 1983). Genom 

professionen blev det möjligt att bevara och fokusera på de attribut som var nödvändiga 

för revisionens framgång där integritet, tystnadsplikt och självständighet var, och 

fortfarande är, särskilt viktiga. De olika individerna som arbetade som revisorer blev 

tvungna att hålla sig inom ramen för vad professionen angav (Lui et al 2003). Att 
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utveckla en profession för revisorerna var också ett sätt att bestämma vilka individer 

som skulle få vara en del av yrket respektive vilka som inte skulle få vara det.  

Professionen skapade alltså gränser, och inom gränserna kunde en revisionspraxis 

utvecklas och hållas stark av dess medlemmar (Miner et al 1994). Professionen är något 

som än idag, genom existerande Revisorslag (2001:883), utgör ett viktigt inslag i 

revisionsbranschen och något som gör att intressenter och mottagare av revisionen litar 

på att revisionen gjorts enligt både god revisionssed och god revisorssed. Innebörden av 

att vara en professionell revisor definierades kring sekelskiftet 1900 enligt Jonnergård 

(2010) som: 

Att vara professionell var att ha ett ”gentlemannamässigt” agerande  

utan hänsyn till profit och egenintresse. 

1.1.2. Partnerskap 

Samtidigt som det idag existerar en professionstillhörighet för revisorer är det också så 

att revisorer organiserar sig i privata bolag, där det är just revisorerna som till största del 

äger dessa bolag (Fas 2). Detta fenomen kallas populärt för partnerskap och innebär 

vanligtvis rent konkret att ett antal revisorer delar på ägarskapet till revisionsbolaget. 

Bakgrunden till partnerskapet som ägarstruktur är dock mer komplex än vad en första 

anblick antyder. Hur partnerskapet är konstruerat speglas inte av ett helt frivilligt val 

utan är istället till stor del en konsekvens av lagregleringen som finns på området 

genom främst Revisorslagen 2001:883. Denna lagregel existerar med syftet att 

upprätthålla oberoendet i revisionen, vilket är ett grundläggande ideal för all revision 

som görs, för att revisionen ska kunna garanteras vara effektiv och ändamålsenlig (SOU 

1999:43, Eklöv 2001, Öhman 2004). 

Revisorslagen (2001:883) innehåller direktiv över utformningen av ägarstrukturen i 

revisionsbolag, och säger närmare bestämt att minst tre fjärdedelar av röstetalet skall 

ägas och kontrolleras av antingen godkända eller auktoriserade revisorer. Genom dessa 

regleringar har lagregleraren, Sveriges riksdag, som mål att skapa en oberoende 

revision, vilket uppnås bland annat genom att inte låta externa ägare utanför 

professionen kontrollera revisionsbolaget och härigenom påverka revisionen i en 

riktning som inte är i linje med professionen (SOU 1999:43). Bestämmelserna om 

ägarstrukturen har inte enbart existerat sedan den nuvarande revisorslagen infördes 

(2002), utan regleringen av partnerskap inom revisionsfirmor går att utläsa i flera 

decenniers tidigare bestämmelser för revisionsverksamhet (Förordning 1973:221 om 



 

 
10 

 

auktorisation och godkännande av revisorer). Ser man tillbaka på dessa äldre regler 

finner man att de till och med var strängare än dagens lag angående ägarstrukturen, då 

dessa ställde krav på att revisionsbolagen skulle vara ägda till 100 procent av 

auktoriserade revisorer från det egna bolaget. Bestämmelserna om ägarstrukturen i 

revisionsbolagen är inte heller unika för Sverige, utan liknande regler finns till exempel 

i EU (2006/43/EG). 

Revisorslagens (2001:883) regler för revisionsbolagens ägarstruktur (§14) är dock just 

nu under en diskussion för förändring. I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2008:79) 

framgår att dagens krav på 75 procent röstetalsinnehav av revisorer bör sänkas till 51 

procent. Följden med det nya förslaget blir att andra yrkesutövare inom 

revisionsbolagen, förutom revisorer, får möjlighet att kunna bli delägare. 

1.1.3. Revisionsmarknaden 

Den svenska revisionsbranschen innehåller både mindre och större aktörer, där dock de 

fyra största [Eng. ”The Big Four”] har en mycket betydande marknadsandel. Dessa 

aktörer, vilka utgörs av revisionsbolagen PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte, är 

både överlägsna marknadsandelsmässigt nationellt och internationellt (Grönboken 2010, 

Liu & Simunic 2005, PwC 2010). Tillsammans har de till exempel en marknadsandel på 

99 procent av revisionsmarknaden för börsnoterade företag i Sverige (PwC 2010), och 

de utgör genom sin storlek några av världens största tjänstebolag (Greenwood & 

Empson 2003). 

Bland de resterande aktörerna i den svenska revisionskontexten finns dock ytterligare 

tre bolag som sticker ut storleksmässigt (Tagesson & Öhman 2011). Dessa tre 

revisionsbolag, Grant Thornton, BDO och Mazars SET, klassas som medelstora aktörer. 

Förutom dessa aktörer finns även små revisionsfirmor vilka framför allt opererar på en 

lokal geografisk nivå. 

1.2. Problematisering 

Revisionsbranschen är traditionellt sett en manlig bransch, och som en naturlig följd har 

också partnerskaran, det vill säga individerna som äger revisionsbolaget, dominerats av 

män (Tagesson & Öhman 2011). På senare år har dock fler kvinnor trätt in i 

revisorsyrket och idag är könsfördelningen mer jämn (Collin et al 2007). Fortfarande 
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ses, trots en ökad andel kvinnliga revisorer, att partnerskaran än idag utgörs av framför 

allt manliga revisorer (Lennartsson 2011). 

Idag finns inga regler som ställer upp krav angående partners demografi och inte heller 

partnerandel, utan endast som tidigare nämnts att (Revisorslagen 2001:883 14§ 2st 1p): 

Aktier i bolaget med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av revisorer 

 eller ett eller flera registrerade revisionsbolag. 

Partnerskapets utformning sett till andel, ålder, kön och så vidare är alltså upp till 

bolagen själva att besluta om. Vad som däremot blir en följd av reglerna ovan är att det 

är revisorer från det egna bolaget som utgör partners, då man genom ett sådant 

förfarande undgår klassiska agentkostnader mellan ägare (agent) och företagsledning 

(principal) (Berle & Means 1932, Jensen & Meckling 1976, Ireland 1999, Fama 1980, 

Greenwood & Empson 2003). Agentkostnaderna försvinner eftersom alla individer i 

bolaget, genom ett internt ägande, har samma mål med verksamheten. Samtidigt säger 

forskningen inom agentteorin att människor är lata och självmaximerande, och att 

individer i olika situationer utnyttjar sin position och ställning för att skapa egen vinning 

(Berle & Means 1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & 

Jensen 1983, Ireland 1999, Jensen & Meckling 1976). Applicerat på partnerskapet säger 

agentteorin alltså att agentkostnaden försvinner i och med att ägaren och ledningen 

utgörs av samma person (partnern), å andra sidan att det finns benägenhet till att free-

ridersbeteenden som uppstår då partners kan utnyttja sin ställning för att prestera mindre 

samtidigt som ersättningen hålls på samma nivå (Huddart & Jinghong Liang 2003). 

Dock förekommer en andra agentkostnad i sammanhanget, vilken är att olika partners 

har olika mål med verksamheten (Greenwood & Empson 2003). Äldre partners tenderar 

att vilja spara in för att på så sätt maximera den nuvarande utdelningen, medan de yngre 

partnerna har incitament att investera för att på så sätt få ökad utdelning i framtiden. 

Således finns en långsiktighet hos yngre individer som inte i samma utsträckning finns 

hos de äldre. 

Följderna av det interna ägandet blir flera. I och med att ett partnerskap innebär att de 

anställda individerna har möjlighet att inträda i partnerskapsskaran bör detta kunna 

sporra och motivera personalen, då de ser möjligheten till att själva kunna bli en 

delägare. Ett internt ägande gör också att ägarna, relativt externa ägare, får en ökad 

möjlighet att påverka miljön och värderingarna i bolaget. Partnerskapet, med dess 
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interna ägare, medför även kontroll- och uppföljningsmöjligheter som är större än för 

fallet med externa ägare. 

I och med att partnerskapets utformning kan väljas fritt av bolaget, så länge lagens 

regler angående revisorers röstinnehav följs (Revisorslagen 2001:883), kan de 

respektive revisionsbolagens partnerstruktur variera. Till att börja med kan 

partnerandelen, det vill säga antal partners i relation till antal anställda, variera mellan 

bolagen. En lägre partnerandel ger den självklara följden att antalet aktier i genomsnitt 

per partner är större än per partner i ett bolag med en högre partnerandel.  

Vidare kan partnernas demografi variera sett till exempelvis ålder och kön på befintliga 

partners. Dessa skilda partneregenskaper kan på olika sätt påverka prestationen i utförda 

revisioner, då forskning av Pease och Pease (2006) visat att män och kvinnor resonerar 

och agerar på olika sätt. Även åldern på partnerna bör göra att individerna resonerar 

olikt varandra, och därför blir revisioner utförda av en äldre partner annorlunda de 

relativt en yngre partner. 

Slutligen kan revisionsbolagens vinstdelningsuppbyggnad variera, i och med att 

Revisorslagen (2001:883) inte anger något specifikt om hur vinstdelning ska gå till. Ena 

extremerna av vinstdelningsuppbyggnaden grundar sig i att alla partners i bolaget delar 

på vinsten. Den andra extremen innebär istället att en mer begränsad uppdelning av 

vinsterna sker, exempelvis på kontorsnivå där partnerna delar på den vinst som just det 

kontoret de är verksamma vid presterar. Dessa olika vinstdelningsuppbyggnader 

benämns large-pool respektive small-pool. Tidigare forskning på området har bland 

annat kommit fram till att large-poolrevisorer är mer objektiva ur vissa aspekter, medan 

small-poolbolag har andra positiva följder (Hay et al 2007, Liu & Simunic 2005, 

Trompeter 1994). 

Sammantaget bör dessa ovan beskrivna skiftande strukturer påverka partners och 

revisorers agerande och prestation på olika sätt. Ett viktigt grundläggande mål för 

revisioner är att skapa förtroende för finansiell information (Eklöv 2001, FAR Förlag 

2006, Öhman 2004). För att detta förtroende skall hållas intakt, och om möjligt stärkas, 

utgörs den grundläggande byggstenen av att revisionen utförs med en hög kvalitet. En 

revision med låg kvalitet underbygger revisionens förtroende, och är av denna anledning 

av lågt värde för dess mottagare (Grönboken 2010). 
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Tanken är att revisorer i deras arbete i stor utsträckning ska styras av deras 

professionstillhörighet (Aktiebolagslag 2005:551, Lui et al 2003, Miner et al 1994, 

Revisionslag 1999:1079). Professionen existerar för att garantera och bevara kvaliteten 

på de utförda revisionerna. En enskild revisors revision ska av denna anledning präglas 

av professionens mål gällande att hålla en hög kvalitet. På grund av professionen ska 

revisioner utförda av olika revisorer inte skilja sig åt något nämnvärt, och detta ger 

förutsättningar till att samhället ska få ett högt förtroende för reviderad finansiell 

information. Således påvisas att revisorer i sitt yrke arbetar för att upprätthålla 

professionen, men forskningen är begränsad angående partners arbetssätt och påverkan 

från professionen. Enligt professionsteorin borde partners, på grund av att de befunnit 

sig ofta längst tid inom yrket, arbeta mest intensivt med att upprätthålla professionen 

(Lui et al 2003, Miner et al 1994). 

Samtidigt som partnerna och revisorerna ska förhålla sig till sin profession måste de 

även tänka och agera som privata aktörer på en konkurrensutsatt marknad i och med att 

de är organiserade i privata associationer (Cohen & Trompeter 1998, Power 1997). En 

risk med att revisionsbolagen är organiserade som privata aktörer är att kulturen i den 

enskilda associationen kan stå i kontrast till professionens linje (Baskerville & Hay 

2006). Det har också visat sig från forskning av Umar och Anandarajan (2004) att 

revisorer i sitt arbete kan tänkas agera och bli påverkade efter ekonomiska aspekter, 

något som genom partnernas rätt till residualen gör fenomenet särskilt tydligt för 

partners. Även det faktum att revisionsbolag säljer fler tjänster än enbart revision kan 

medföra att revisorns opartiskhet riskeras (Levitt 2000), och återigen befinner sig 

partners i en situation som skulle vara av värde att studera och undersöka ytterligare. 

Följden av ett agerande som innebär en prioritering av ekonomiska aspekter kan bli att 

revisorn frångår professionens linjer. Därigenom frångår även revisorn sin 

uppdragsgivare, det vill säga aktieägare, men också övriga intressenter genom att ta 

beslut som snarare gynnar klienten än just nämnda (Aktiebolagslagen 2005:551, Jenkins 

& Lowe 1999). 

Forskningen visar således på tvetydighet om revisorers arbetssätt, där ena 

forskningssidan påvisar att revisorn agerar professionsenligt och därigenom presterar en 

hög revisionskvalitet. Den andra forskarsidan påpekar istället att revisorn i vissa 

situationer har andra incitament än professionsupprätthållandet, vilket kan medföra en 
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bristfällig revision. För partners, i och med deras ägarposition och sin rätt till residualen, 

ställs tvetydigheten på sin spets. Tidigare forskning har endast sparsamt beaktat 

revisionsbolagens ägarstruktur, och då enbart vinstdelningsuppbyggnadens påverkan på 

revisionskvaliteten (Liu & Simunic 2005, Trompeter 1994). Med tanke på avsaknaden 

av forskning angående just partners situation och förhållande till revisionsarbetet ska 

uppsatsen besvara följande problemformulering: 

Vilken roll spelar revisionsbolagens partnerskapsstruktur på revisionens kvalitet? 

Nedan bild illustrerar problemformuleringens fokus, det vill säga partnerskapets 

betydelse för revisionskvaliteten. Uppsatsens mening är att både utreda om 

partnerskapet har en påverkan på revisionskvaliteten, men också att öppna upp den 

”Black Box” som anger på vilka sätt partnerskapet har en betydelse för 

revisionskvaliteten. 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1) 

1.3. Syfte 

Uppsatsens och studiens syfte är att förstå och förklara hur olika delar, faktorer, i 

revisionsbolagens partnerskap påverkar revisionens kvalitet, för att på så sätt kunna 

uttala sig om vilken inverkan partnerskapssystemet har på denna variabel. 

1.4. Uppsatsens disposition 

Det andra kapitlet beskriver uppsatsens metod, där det framgår hur uppsatsens syfte ska 

tas an men också vilken typ av data som studien kommer att innehålla. Kapitlet 

beskriver också hur uppsatsen går mellan teori och empiri. 

The Black Box 

? Revisionskvalitet 
Partnerskapets 

struktur 

Hur påverkar partnerskapets struktur 

revisionskvaliteten? Jo, genom olika 

faktorer. Men vilka är dessa faktorer? 
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Det tredje kapitlet behandlar relevant teori för uppsatsens syfte och 

problemformulering. Teoriavsnittet byggs utifrån faktorerna som finns mellan 

partnerskapets struktur och revisionskvaliteten. I avsnittet utvecklas också hypoteser 

vilka i senare kapitel prövas empiriskt. 

Det fjärde kapitlet berör den empiriska metoden, det vill säga hur uppsatsens teoretiska 

resonemang kan operationaliseras till något mätbart. Här tas också upp hur studien 

genomförs empiriskt och varför den genomförs på valt sätt. 

Det femte kapitlet presenterar empirin och analysen, där de empiriska upptäckterna 

ligger till grund för prövningar av uppsatsens utvecklade hypoteser. Med hjälp av det 

empiriska materialet utvecklas och presenteras en ny teori angående hur partnerskapet 

påverkar revisionskvaliteten. Detta kapitel innehåller också en kontinuerligt pågående 

diskussion och reflektion över den teoretiska och empiriska överensstämmelsen. 

Slutligen, det sjätte kapitlet innehåller uppsatsens slutsats, vilken besvarar studiens syfte 

och problemformulering. I kapitlet framgår även resultatens implikationer och förslag 

för vidare forskning. 
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2. Uppsatsens metod 

Nedan metodkapitel beskriver hur uppsatsens problemformulering och syfte ska tas an, 

det vill säga med vilken ansats studien görs. Uppsatsens data är både kvalitativ och 

kvantitativ, och studien kommer till stor del vara hypotestestande (deduktiv) men också 

teorigenererande (induktiv). Studien kommer att göras utifrån en positivistisk 

epistemologisk ansats. 

2.1. Krav på uppsatsens metod 

Syftet för studien och uppsatsen är som nämnt att förstå och förklara hur olika delar, 

faktorer, i revisionsbolagens partnerskap påverkar revisionens kvalitet, och genom detta 

kunna uttala oss om vilken inverkan partnerskapsstrukturen har på denna beroende 

variabel. Studien ska mynna ut i slutsatser angående vilka konsekvenser olika 

partnerskapsuppbyggnader skapar i och för revisionsbolaget. För att kunna genomföra 

detta syfte och kunna utreda problemet som angetts ovan behövs en metod som kan 

härleda sambanden mellan partnerskapets olika faktorer och revisionskvaliteten. 

Metoden måste vara uppbyggd utifrån denna studie för att uppsatsen ska kunna dra 

generella slutledningar, där de empiriska slutsatserna angående partnerskapets påverkan 

kan lyftas till högre teoretisk nivå och på detta sätt utveckla den tidigare forskningen. 

Metoden måste således kunna vara en bas för att utveckla ny teori inom uppsatsens 

område. 

2.2. Uppsatsens data 

Studien kommer att genomföras med både kvalitativ och kvantitativ data, där den 

kvantitativa utgör det empiriska materialet som ligger till grund för 

hypotesprövningarna medan den kvalitativa skänker en ingående förståelse av 

partnerskapet och dess konsekvenser för revisionsarbetet. Datan kommer tillsammans 

förmå att förstå och förklara uppsatsens olika samband mellan partnerskapet och 

revisionskvaliteten. 

Den kvalitativa datan används på olika sätt. För det första samlas den in för att bilda oss 

uppsatsskribenter inom ämnet, då sambanden mellan partnerskapet och revisionsarbetet 

är komplext, så att vi med god grund kan genomföra teoretiseringarna samt 

analyseringarna på ett tillfredställande vis. För det andra kommer den kvalitativa datan 
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dock också stärka hypotesprövningarna, vilka i huvudsaks görs med hjälp av den 

kvantitativa datan, genom att vi just har en större insyn i hur revisionsbolagen tänker 

och agerar kring partnerskapsutformningen. 

Den kvantitativa datan används som underlag till hypotesprövningarna, där vi genom 

olika tester mellan variabler kan se hur sambanden ser ut empiriskt. Här prövas således 

de utvecklade teoretiska hypoteserna. 

Datan som samlas in görs för alla de sju största revisionsbolagen i Sverige (mer om den 

praktiska metoden och datainsamlingen nedan i 4. Empirisk metod). Genom att studien 

görs mot Sveriges samtliga större revisionsbolag, sett till antal anställda och omsättning 

(Tagesson & Öhman 2011), blir undersökningen heltäckande inom denna delpopulation 

av revisorsbranschen. Studiens resultat kan också överföras till andra länders 

revisionsbranscher i de fall de liknar svenska revisionsbolags kontext med avseende på 

lagregleringarna inom ägandet i revisionsbolag samt partnerskapsutformningen hos 

revisionsbolagen i övrigt. På detta sätt kan kunskap spridas till olika intressenter i skilda 

tider och platser. 

Genom att använda både kvantitativ och kvalitativ data i studien ges goda 

förutsättningar till att teoretiska slutsatser kan dras utifrån de empiriska upptäckterna 

som görs i samband med datainsamlingen och den efterföljande analysen. 

2.3. Studiens metodologiska ansats 

Uppsatsen kommer använda olika arbetssätt för att driva studien framåt. Ett inslag är 

deduktion, det vill säga att pröva hypoteser utifrån teorin gentemot främst kvantitativ 

insamlad data (Bryman & Bell 2005). Hypoteserna byggs upp av olika teoretiska 

resonemang utifrån ett antal existerande och välkända teorier. Teorier som är aktuella 

för dessa resonemang är sådana som på olika sätt behandlar revisorers agerande och 

revisionsbranschen å ena sidan, men också å andra sidan partnerskapet som ägandeform 

och dess konstellationer. Genom att se på teorier som både förklarar partners agerande 

som revisorer samt deras agerande som ägare till organisationen fås en 

verklighetstrogen bild av hur revisionsverksamma partners fungerar i praktiken. Ett 

naturligt inslag till teoretiseringen blir också att arbeta med teorier som bidrar till att 

utforska och bringa klarhet för de faktorer som överbryggar sambandet mellan den 
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oberoende variabeln partnerskapet och dennes påverkan på den beroende variabeln 

revisionskvalitet. 

Uppsatsen kommer dock även att ha inslag av induktion då tidigare forskning inte direkt 

undersökt vårt problem utan bara intilliggande respektive små delar av vårt problem, 

och vår ambition med uppsatsen är att utveckla ny teori angående partnerskapets 

påverkan (Bryman & Bell 2005). De intilliggande problemen är problem som vi funnit i 

tidigare forskning inom liknande område, till exempel studier om de amerikanska 

revisionsbolagens partnerskapsstruktur (Hay et al 2007, Liu & Simunic 2005, 

Trompeter 1994). Det finns också tidigare forskning som berör delar av vår studie med 

vilka har andra fokus. Ett typiskt sådant fall är studier som görs utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv på andra kontexter än revisionsbranschens ägande. Det är 

även studier angående hur människor motiveras, tänker och agerar utifrån 

motivationsteorier såsom Maslovs (1943) behovsteori men med andra inriktningar 

jämfört mot vårt problem. 

Uppsatsen kommer att använda sig av en positivistisk epistemologi där vi förklarar 

samband med hjälp den oberoende variabeln partnerskap som både direkt och indirekt, 

via faktorerna, bestämmer den beroende variabeln revisionskvalitet. På detta sätt kan de 

slutsatser vi utvecklar i studien härledas klart och tydligt, och få respekt och accepteras 

som vetenskaplig kunskap. Genom att använda positivism blir också slutsatserna mer 

objektiva, även om vi på denna punkt inser att våra egna värderingar aldrig helt kan 

sorteras bort oavsett vilken metod vi än tillämpar i arbetet med studien och vår uppsats. 

Positivismen ska vidare genom sambandshärledningarna och objektiviteten göra att 

studiens resultat blir mer generellt användbara än om alternativa metoder använts såsom 

till exempel hermeneutik, och detta gör vår studie mer motiverande att genomföra i och 

med dennas viktiga kompletterande roll i förhållande till områdets tidigare ofullständiga 

forskning. 

 

 

 

 

 



 

 
19 

 

3. Teori 

Teorikapitlet tar upp, beskriver och utreder olika delar i sambandet hur partnerskapet 

påverkar revisionskvaliteten. Genom att belysa de olika faktorerna som på olika vis och 

i olika omfattning påverkas av partnerskapets struktur utreds deras respektive inverkan 

på revisionskvaliteten. I avsnittet utvecklas också hypoteser, vilka ligger till grund för 

resterande delar av uppsatsen 

3.1. Inledning teori 

He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship  

without a rudder and compass and never knows where he may cast  

(Leonardo da Vinci 1452-1519) 

För att förstå och kunna beskriva fenomenet ”verkligheten” behövs det hjälpmedel, 

hjälpmedel vi kallar teori. Denna teori förklarar på skiftande vis olika aspekter av olika 

problem. I nedan avsnitt kommer olika teoretiska aspekter på hur partnerskapets 

struktur påverkar revisionskvaliteten belysas och behandlas. Syftet är att utreda och 

finna olika faktorer som partnerskapets struktur påverkar, vilka som i sin tur inverkar på 

revisionskvaliteten. Således är sambandet som följer: partnerskapets struktur påverkar 

revisionskvaliteten genom olika faktorer. Den oberoende variabeln i studien är 

partnerskapsstrukturen medan den beroende variabeln är revisionskvalitet. I den 

oberoende variabeln finns alltså en rad faktorer, vilka är byggstenar i kvalitetsbegreppet. 

Faktorerna styrs och påverkas av partnerskapet och hur det är utformat. Hur respektive 

revisionsbolag väljer att strukturera och utforma partnerskapet påverkar enligt detta 

resonemang hur revisionskvaliteten i det bolaget blir. Den stora frågan är dock hur och 

på vilka sätt den gör det. Utifrån den teori på området som nedan genomgås utvecklas 

hypoteser som i senare kapitel prövas mot empirisk data, för att se om och hur de olika 

revisionsbolagens partnerskapsstruktur påverkar revisionskvaliteten. Fokus för studien 

ligger således på att finna skillnader mellan revisionsbolagens uppbyggnader gällande 

partnerskapet och skillnader mellan bolagens revisionskvalitet, för att på detta vis finna 

teorins användbarhet och kunna besvara problemformuleringen:  

Vilken roll spelar revisionsbolagens partnerskap på revisionens kvalitet? 
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I nedan bild, vilken i grund och botten är figur 1 kompletterad med de olika faktorerna 

som påverkar revisionskvaliteten, visas sambandet mellan den oberoende och den 

beroende variabeln. Sambandet går alltså genom de olika faktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 2) 

I figuren ser vi att den oberoende variabeln partnerskapets struktur påverkar olika 

faktorer i revisionsbolaget, vilka i sin tur har en effekt på revisionskvaliteten, den 

beroende variabeln i vår undersökning. De olika faktorerna är utvalda med hänsyn till 

olika aspekter på sambandet hur partnerskapet påverkar revisionskvaliteten. Faktorerna 

går ofta in på närliggande områden av varandra, men de går ändå att dela upp och 

kategorisera i den ordning som figuren beskriver. 

Nedan kapitel kommer att beskriva och utreda varje faktors möjliga påverkan på 

revisionskvaliteten. Detta arbetsmoment kommer efterhand att mynna ut i hypoteser 

angående de teoretiska sambanden vi finner, vilka kommer att ligga till grund för vilka 

frågor som behövs få svar för under det empiriska avsnittet. Vidare kommer dessa 

hypotesers förkastande eller accepterande vara byggstenarna för den senare analysen 

och även slutsatsen. 

Vardera faktor nedan inleds med en kort inledning för att förtydliga för läsaren hur 

respektive faktor hänger samman med partnerskapets struktur och revisionskvaliteten, 

där den för avsnittet aktuella faktorn är tydligt rödmarkerad i figuren. En kort 

sammanställning vad faktorn innebär presenteras även för att förtydliga hur denna kan 

vara betydelsefull att belysa i studien. 
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3.2. Motivation 
 

 

 

 

 

 

(Figur 3) 

Med motivation avses i studien hur människor motiveras att arbeta, vad som får dem 

motiverade och varför. Olika teorier presenteras för att förklara detta, och hypoteser 

utvecklas som ligger till grund för prövningen av faktorns inverkning på 

revisionskvaliteten. 

Faktorn motivation påverkas på olika sätt av partnerskapet och dess utformning. 

Motivationen har i sin tur inverkningar på vilken revisionskvalitet som skapas av 

revisorerna, en inverkan som vi tror sker genom två skiljda sätt. Dels genom att 

partnerskapet leder till ökat arbete hos de verksamma personerna i bolaget, partners 

likväl som övriga anställda, och dels att det leder till ett förändrat arbete hos 

individerna. Således påverkar den oberoende variabeln, partnerskapets struktur, den 

beroende variabeln, revisionskvalitet, genom motivationsfaktorn. Detta samband är 

fokus för nedan avsnitt och där utreds och påvisas olika aspekter av motivationens 

verkningar på revisionskvaliteten. 

3.2.1. Behovsteori 

Människor motiveras av att på olika sätt tillfredställa sina behov. Dessa behov kan vara 

av olika karaktär, fysiska och psykiska, och av olika omfattning hos olika individer. 

Inom området för motivationsteori finns flera framstående forskare, som på olika vis 

gjort betydande kunskapsbidrag. Två av de viktigaste aktörerna på området är Abraham 

Maslow och Frederick Herzberg, då dessa båda har bidragit till forskningen med att 

förklara hur människor fungerar och motiveras, och vilka behov människor har. Nedan 

definieras vad som menas med behov i denna uppsats. 
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Figur 4 

[Needs] Refers to any requirement for a person´s survival, health, or basic liberties; 

basically meaning that, to the extent that they are inadequately met, mental or physical 

health is impaired. Thus, ‘need’ refers to necessities for not only biological survival but 

also for the health and development (physical and mental growth) of persons as human 

beings. (Coate & Rosatis 1988 s. 3) 

Dessa båda legendarer på området, Abraham Maslow och Frederick Herzberg, har trots 

att de utvecklat olika teorier, snarlika antaganden och tankegångar. Att denna likhet 

trots allt existerar teorierna emellan tyder på en korrekthet och användbarhet av dem. 

Att de samtidigt skapades för över ett halvt sekel sedan visar på teoriernas slagkraft och 

kvalitet.  

Maslow (1943) har utvecklat vad han själv kallar en behovstrappa. Denna trappa är 

bestående av fem steg vilka beskriver olika sorters mänskliga behov. Ju lägre på trappan 

man står desto enklare och mer grundläggande behov beskrivs. Ju högre upp på 

behovstrappan man kommer desto mer komplexa behov är det som skall tillfredställas. 

Nedan ses en illustration på Maslows behovstrappa och en beskrivning av de fem olika 

stegen i stigande ordning: 

1. Fysiska behov – Utgör den 

lägsta av Maslows fem 

steg och innebär behovet 

av mat och vatten, tak över 

huvudet, vila, sex samt 

andra grundläggande 

behov för att kunna 

överleva som människa. 

2. Trygghets- och 

säkerhetsbehov – Är 

behovet av att känna sig 

utom fara, att känna sig säker.    

3. Kärleks- och gemenskapsbehov – Det tredje behovet som Maslow urskiljer är 

behovet av att känna gemenskap och tillhörighet. Här ingår att få känna 

tillhörighet till olika grupper och samfund såsom familj, arbetskollegor, vänner 

men det kan också innebära att känna tillhörighet till en profession eller 

partnerskara.  
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4. Uppskattningsbehov – Berör behovet av att få beröm och uppskattning och 

genom detta bygga upp en tro på sig själv. Här ingår även att få respekt av 

människor i sin omgivning. 

5. Självförverkligande – Det slutgiltiga och högsta behovet är det som handlar om 

självförverkligande. Konkret innebär detta att man som individ skall realisera sig 

själv och sina drömmar. Helt enkelt att man i största möjliga utsträckning ska 

aktualisera och förverkliga sin fulla potential, eller som Maslow (1943 s.382) 

uttrycker det ”What a man can be, he must be”.  

Maslows (1943) behovstrappa bygger som namnet antyder på att varje behov utgör ett 

steg. Maslow menade här att man generellt för att kunna vandra uppför trappan var 

tvungen att ha uppfyllt samtliga tidigare behov. Ordningen som de olika behoven ska 

tillfredställas i var dock inte något som Maslow menade var hugget i sten, utan något 

som endast gällde generellt för de flesta människor i de flesta situationer. Den klassiska 

ordningen som anges i trappan har dock visat sig i efterhand vara den som vanligtvis är 

gällande och att det är i denna ordning människor tenderar att tillfredställa sina behov i 

majoriteten av fallen (Kalliopuska 1993). 

Revisionsbolagens partnerskap bidrar till att uppfylla vissa av Maslows behovssteg, där 

de tre övre behoven; gemenskap, uppskattning samt självförverkligande; särskilt kan 

kopplas ihop med partnerskapet. Genom att ett partnerskap ger individen, som får sig 

det tilldelat, gemenskap i och med han/hon nu ingår i kretsen av partners uppfylls den 

tredje nivån i trappan. Partnerskapet ger också tillfredställelse av den fjärde nivån, 

uppskattning, då tilldelningen av partnerskap i sig är en tydlig bekräftelse på utfört 

arbete. Utnämningen är också ett slags beröm och partnerskapet skänker en ökad 

respekt för den berörda individen. Sett till nivå fem, självförverkligande, är detta en mer 

individuell fråga huruvida den berörda revisorn förverkligar sig själv genom 

partnerskapet, eller om dennes drömmar och mål ser annorlunda ut. Utifrån denna 

argumentation blir det alltså de tre senare stegen i behovstrappan som kan tillfredställas 

med hjälp av partnerskapet. Partnerskapet verkar således på olika sätt 

behovstillfredsställande. (Fas 2) 

3.2.2. Motivationsteori 

Hittills anförda resonemang har haft fokus på behov och motivation i allmänhet. En 

forskare på området som istället valt att koncentrera sin forskning på människors 
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arbetssituation, och motivationen i arbetet, är Frederick Herzberg et al (1959). Herzberg 

har på detta område utvecklat en teori som kallas motivations- och hygienteorin vilken i 

korthet bygger på två olika former av motivationstyper. Dessa två är som tabell 1 visar 

den materiella aspekten samt den moraliska aspekten. 

Tabell 1. 

Motivationstyp 

 

Typ av faktor 

 

Exempel 

 

Karaktäristika 

Materiella 

aspekter 

Hygienfaktorer Ersättning Kortsiktiga, 

reducerar 

arbetsmissnöje 

Moralaspekter Motivationsfaktorer Åstadkommande, 

bekräftelse, ansvar, 

avancemang, 

intressantare arbete, 

personlig och 

professionell 

utveckling 

Långsiktiga, ökar 

arbetsglädje 

 

Herzberg et al (1959) menar att arbetstillfredsställelse respektive arbetsmissnöje inte är 

två olika extremer av en och samma upplevelse, utan att de istället är två helt olika 

känslor. Dessa två känslor bestäms, enligt Herzberg, inte av samma faktorer. 

Arbetsmissnöje skapas av de materiella aspekterna, vilka Herzberg benämner 

hygienfaktorer. Arbetstillfredsställelse å sin sida skapas av moraliska aspekter, vilka 

benämns motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna utgörs av administrativa rutiner, 

övervakning, relationen mellan personalen, arbetsförhållanden och ersättning. 

Motivationsfaktorerna är sex till antalet och består av åstadkommande, bekräftelse, 

intressant arbete, ansvar, professionell utveckling och avancemang. 

Utifrån Herzberg et als (1959) synsätt på vad som motiverar anställda påverkar 

partnerskapet både den materiella aspekten likväl som den moraliska. Partnerskapet ger 

till exempel högre ersättning till den anställda, vilket är en materiell aspekt, men också 

bland annat bekräftelse, vilket istället är en moralisk aspekt. Den högre ersättningen ger 

enligt nämnd teori således bara förutsättningar för att personen i fråga inte ska bli 

missnöjd med sin situation, då hygienfaktorer endast skänker en kortvarig motivation 
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till individerna att anstränga sig ytterligare. Bekräftelse och andra motivationsfaktorer 

ger istället långsiktig motivation och skänker individen arbetsglädje som gör att 

personen vill lägga ner tid och energi till att arbeta hårt. 

Den aspekt som partnerskapet påverkar i störst utsträckning av de materiella aspekterna 

är den ekonomiska ersättningen. Genom att partnerskapet ger partnern rätt till utdelning 

ökar de pekuniära fördelarna markant när steget från anställd till partner genomgås för 

individen. Beroende på revisionsbolagets partnerandel skiljer sig partnernas rätt till 

utdelning eftersom partnerandelen har ett direkt samband till hur många personer som 

ska dela på vinsten. En lägre partnerandel innebär att vinsträttigheten per partner blir 

större relativt en högre partnerandel. 

Moralaspekten påverkas i hög utsträckning av partnerskapet. Till att börja påverkas 

åstadkommandet genom den ökade makten partnerskapet innebär i och med 

ägarställningen i bolaget. Partnerskapet ger alltså ökade befogenheter och större 

handlingsutrymmen, bland annat genom rösträttigheten på bolagsstämman 

(Aktiebolagslagen 2005:551). Genom den ökade möjligheten till åstadkommande verkar 

partnerskapet positivt för motivationen hos individer. Motivationsökningen bör dock ha 

en negativ samvariation till partnerandelen, då en högre partnerandel bland annat 

innebär ett mindre maktinnehav på bolagsstämman. 

En annan moralaspekt som påverkas av partnerskapet är bekräftelse, då partnerskapet 

blir ett intyg på att den anställde revisorn har åstadkommit det bolaget efterfrågat av 

denne och premierats för detta. Bekräftelseaspektens påverkan på motivationen bör 

dock även den variera negativt med partnerandelen eftersom fler partners per anställd 

innebär en mindre bekräftelse då fler delar på partnerpositionen. 

Även ansvarsaspekten påverkas av partnerskapet, då en partnerutnämning innebär att 

individen ingår i ägarsammansättningen. Som ägare, istället för enbart anställd revisor, 

tillkommer ett ägaransvar för partnern. Det är också logiskt att tänka sig att andra typer 

av ansvar faller på partners, eftersom övriga partners har en tilltro till att dessa individer 

agerar på ett sätt som de själva hade gjort. Genom att partners, jämfört mot icke-

partners, har chefspositioner minskas också de övervakningskostnader som är 

förknippade med agent- och principalförhållanden (Berle & Means 1932, Donaldson & 
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Davis 1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 1983, Jensen & Meckling 

1976). Ansvaret per partner har naturligt nog ett negativt samband med partnerandelen. 

Partnerskapet är i sig även ett viktigt karriärsteg i form av avancemang (Fas 2) och 

innebär en utvecklingsmöjlighet för individen. Av denna anledning är det 

eftersträvansvärt och motivationshöjande att bli partner. 

Partnerskapet leder också till vissa förändringar i arbetsmoment och arbetssituation, 

genom att man som partner blir delaktig i processer och beslut i vilka man tidigare inte 

varit en del av då individen blir delägare till bolaget. Denna nya situation leder till en 

större variation, vilket för de flesta individer ses som något positivt för hur intressant 

arbetet är och därigenom motiverande. (Fas 2) 

Den personliga och professionella utvecklingen påverkas även den av en 

partnerskapsutnämning, men i skiftande riktningar beroende hur individen som utnämns 

till partner själv vill utforma sin framtid i revisionsbolaget. Olika partners väljer olika 

sätt hur de vill arbeta efter utnämningen. En del väljer att utveckla sig i sin 

professionella bana, det vill säga revision, medan andra väljer att ta mer ledande och 

utvecklande roller i organisationen. (Fas 2) 

3.2.3. Monetär motivationsteori 

Enligt Maslow (1943) utgör pengar i sig inget behov, utan pengar är ett sätt med vilket 

olika behov kan tillfredställas. Indirekt skapar pengar således en motivation hos den 

berörda individen. Man har också kunnat se att det främst är de lägre behoven, i 

Maslows behovstrappa, som kan tillfredställas med hjälp av pengar (Oleson 2004). 

Således bör motivationen av pengar för behovstillfredsställelsen minska ju högre upp på 

Maslows behovstrappa individen befinner sig. Samtidigt finns en annan aspekt på 

pengar. Pengar uppfyller en viktig bekräftelseaspekt i linje med Herzberg (et al 1959) då 

lön och utdelning, genom sin symbol för status, tillfredställer bekräftelsefaktorn. Ju 

högre lön och utdelning en person får ger till en viss nivå ökade möjligheter att uppfylla 

en persons behov (Maslow 1943, Oleson 2004). Dock bör gälla att marginalnyttan för 

pengar, vad gäller konsumtion, är avtagande men när man istället ser till pengars 

statusvärde är det logiskt att marginalnyttan inte på samma sätt reduceras med mängden.  

Eftersom Revisorslagen (2001:883) inte anger hur belöningssystemet i revisionsbolagen 

ska vara organiserade och strukturerade finns det möjlighet för varje bolag att anpassa 
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systemet efter bolagets egna förutsättningar. Här är det till största del andelen partners 

som får betydelse, och partnerandelens påverkan på olika motivations- och 

hygienfaktorer. Sambandet som gäller är enkelt och innebär att ju större andel partners 

desto mindre ekonomisk ersättning per partner.  

Eftersom partnerandelarna kan skifta mellan revisionsbolagen, och att olika 

partnerstrukturer bör påverka motivationen hos individer på olika sätt, kan 

tournamentteorin verka förklarande. Tournamentteorin säger att anställda individer, 

under viss tid, kan tänkas arbeta trots att de är underbetalda i relation till sin utförda 

prestation eftersom de senare får en ersättning som är större än den som deras insats ger 

skäl för (Poujol & Tanner 2010). Forskning av Irlenbusch (2006) visar att gapet mellan 

de underbetalda och de överbetalda bör vara stort för att motivera en stor ansträngning 

hos de anställda. Tournamentteorin bygger på att endast ett fåtal personer presterar 

tillräckligt bra för att lyckas vinna ”turneringen” och få ”priset” (Lazear 1995; 1999, 

Lazear & McNabb 2004). I nedan figur illustreras grafiskt hur tournament-fenomenet 

verkar, och hur löneutvecklingen kan skilja sig åt mellan olika bolag. Denna skillnad är 

en central företeelse i uppsatsens studie, i och med att denna differens bör påverka hur 

man som anställd motiveras. I linje med resonemanget bör revisorer således hellre 

arbeta i ett revisionsbolag med en högre partnerandel, eftersom priset där är större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tid 

Pengar 

Arbetsmässig 

prestation mätt i 

pengar för individen 

Löneutveckling bolag 

Y (hög partnerandel, 

lättare att bli partner, 

dock lägre ersättning 

per partner) 

Löneutveckling bolag 

X (låg partnerandel, 

svårare att bli partner, 

dock högre ersättning 

per partner) 

Figur 5 
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Löneutveckling i bolag X i ovan graf kännetecknas av en högre nivå, men där vägen dit 

inte påbörjas i ett lika tidigt skede som i bolag Y. Bolaget Y når inte till lika hög lön 

men i gengäld påbörjas den positiva löneutvecklingen i ett tidigare skede.  

Ett viktigt kännetecken inom tournamentteorin, enligt Eriksson (1999), är att ju större 

ett pris är och ju färre som kan få det desto fler är beredda att ”tävla” om det. Bolaget X 

är då enligt teorin större i och med att priset är högre (en högre avkastning att vara 

partner i det bolaget). Fenomenet liknar den som uppstår i en spelsituation där vinsten 

utgörs av stora betydande summor. Klassisk spelteori säger här att antalet personer som 

ägnar energi och resurser åt spelet ökar drastiskt om vinsten är större än normalt, även 

om chansen att vinna reduceras i takt med att vinstens storlek ökar (Carmichael 2005). 

Harbring och Lünser (2008) säger vidare att de bästa deltagarna kommer att tävla i den 

tävling som kan ge den största vinsten. I grafen kommer alltså de bästa tävlandena, de 

bästa revisorerna, vilja tävla om partnerskapet i bolaget X, just för att vinsten där är 

större. I detta sammanhang betyder de bästa tävlande att de innehar de största 

förutsättningarna för att i framtiden kunna bli partner. Vilka dessa personer sedermera 

är, bestäms av vad som premieras av revisionsbolaget ifråga. En viktig aspekt som 

forskarna även trycker på är att mindre bra mottävlande i bolag X kommer att kämpa 

och lägga ner ännu mer energi om de tävlar mot en motståndare som är bättre. Den 

svaga spelaren gör detta för att om denne skulle vinna skulle han/hon känna en stor 

stolthet. Att vinna skulle alltså inte bara innebära ekonomiska värden för individen, utan 

även psykologiska i form av bland annat bekräftelse och självförverkligande i linje med 

Herzbergs et al (1959) och Maslows (1943) forskningsansatser. Antagandet om att ett 

lägre antal vinnare och därmed högre pris verkar uppmuntrande och motivationshöjande 

är ett antagande som har begränsningar. Det bör finnas en minimal optimal nivå av 

partners och om denna understigs fås motsatt effekt och istället för att attrahera 

repellerar de bästa arbetarna, då sannolikheten att få ta del av priset blir för liten och 

individerna av denna anledning inte ser möjligheten.  

En annan aspekt som påverkar motivationen och som bygger på monetära grunder är 

belöningssystemets utdelningsområde, där begreppen large- och small-pools ofta 

används. Med olika pools menas hur utdelningen till partnerna genomförs, det vill säga 

vilka vinster som vilka partner delar på. Dessa utdelningssystem syftar till att dela upp 

och begränsa de olika ägarnas rätt till residualen. Pool-systemen bygger ofta på 
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geografiska eller strategiska uppdelningar där large-pool, som namnet antyder, är större 

till ytan. Vanligtvis är large-pool strukturerat efter nationella gränser, vilket innebär att 

vinsterna som uppkommer delas upp på samtliga ägare som finns inom nationsgränsen. 

Small-pools innebär motsatsvis att vinsterna delas upp på en mindre geografisk yta som 

till exempel ett specifikt kontor, där partnern/-a på just det kontoret delar upp kontorets 

vinst dem sinsemellan. (Hay et al 2007, Liu & Simunic 2005, Trompeter 1994) 

Bolag som har en vinstutdelning i linje med large-poolsystemet har en fördel som inte 

finns hos small pool. Genom att hela bolaget delar på vinsten kommer alla partners, 

oavsett geografisk position, vilja bidra till bolagets egna vinstökning. Således om ett 

annat kontor behöver hjälp med en klient i någon fråga kommer den aktuella partnern 

vilja hjälpa det kontoret, just för att partnern har ett direkt incitament att göra det. Ett 

incitament som uppstår på grund utav att partnerna delar på samma vinst. Motivationen 

att hjälpa varandra inom bolaget kommer alltså bli större vid ett large-poolsystem. Ett 

large-poolsystem bör också bli mer objektivt i sin revision än ett small-pool på grund av 

att partnerna i small-pool är mer känsliga mot resultatförändringar på det egna kontoret 

än large-pool (Umar & Anandarajan 2004). En partner i ett small-poolbolag bör enligt 

dessa tankegångar bli mer villig att göra sitt arbete mindre kvalitativt på grund av 

dennes direkta känslighet mot kontorets ekonomiska prestation, ett antagande som 

styrks då flera studier har visat att revisorer i small-pools ställer mindre krav på sina 

klienter att ändra sin finansiella information (Trompeter 1994). Man har också sett 

inslag av att small pools är försiktigare när de anmärker på stora klienters 

överlevnadsförmåga, going concern, vilket kan kopplas till det lokala 

vinstdelningssystemet (Carcello et al 2000). Detta då en partner i en large-pool som 

förlorar sin kund kommer påverkas i betydligt mindre omfattning av denna 

inkomstförlust jämfört mot en partner i en small-pool, på grund av att den delas med ett 

större antal andra partners (Hay et al 2007). Större pooler bör således leda till en bättre 

revisionskvalitet sett ur denna aspekt. 

Ytterligare en aspekt av värde angående pengars inverkan på motivation och drivkrafter 

är skillnaden mellan hur män respektive kvinnor motiveras av pengar. Enligt Oleson 

(2004) är män generellt mer drivna av pengar än kvinnor, särskilt på den högsta nivån 

(självförverkligande) i Maslows (1943) behovstrappa. Att vara partner bör som nämnt 

innebära just ett självförverkligande för individen, och skulle det inte vara 
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självförverkligande i sig innebär partnerskapet en stor ekonomisk ersättning med vilken 

man kan uppnå eventuella andra självförverkligandebehov. Detta ses som viktigare hos 

män än kvinnor. Pengar är också något som ovan nämnts i sig självt innebär en status 

och genom detta i sig är eftersträvansvärt. Pengar bör av ovan anledning värderas högre 

av män än kvinnor på detta behovssteg. Mäns större strävan efter pengar och pengars 

förmåga att uppfylla självförverkligandebehov gör att de bör ha mer fokus på att behålla 

och öka inkomster i verksamheten. Mäns större prioritering av pengar kan här leda till 

att män i större utsträckning än kvinnor är beredda att gå längre för att behålla och öka 

inkomsterna. 

3.2.4. Avslutning motivationsfaktorn 

Antar man ett agentteoretiskt synsätt agerar individer självmaximerande (Berle & 

Means 1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 

1983, Jensen & Meckling 1976). För ägare till vinstdrivande företag, vilka 

revisionsbolagen utgör exempel på, handlar det om att få så stor utdelning som är 

maximalt möjlig (Power 1997). Att ha ett större antal ägare att dela företagets vinst på 

verkar negativt på den utdelning varje partner erhåller och ett ökat partnerantal är därför 

inte ur befintliga ägares (partners) synvinkel att föredra. För att som anställd avancera 

till partner måste revisorn alltså dra in så stora summor att om hon/han slutar och tar 

med sina klienter till en annan byrå reducerar varje partners utdelning med mer än man 

gjort givet man får bli partner. Det skall alltså vara fördelaktigare, ekonomiskt sätt, för 

befintliga partners att låta revisorn bli partner kontra att han/hon lämnar bolaget och 

genom detta tar med sig de klienter och de inkomster som är förknippade med dem till 

en konkurrerande revisionsbyrå. 

Partnerskapet är ett sätt att belöna de anställda som uppvisat en hög kompetens, särskilt 

viktiga förmågor, rätt inställning eller på andra sätt bevisat sig särskilt värdefulla för 

bolaget (Fas 2). Partnerskapet blir ett sätt att premiera och framhäva vissa egenskaper 

hos de anställda, genom att tilldela personer med dessa önskvärda egenskaper ett 

partnerskap. Partnerskapsutnämningen signalerar på detta sätt vad som är 

eftersträvansvärt i organisationen. Med hjälp av ett agentteoretiskt angreppssätt har vi 

visat på att det som revisionsbolagen premierar bör vara ett högt resultat, ett antagande 

som bygger på agentteorins antagande om självmaximering, i detta fall i form av 

ekonomiska värden. 
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Vilken nivå av inkomster som en revisor måste ha för att kunna utöva påtryckningar om 

att få bli partner är alltså starkt kopplat till antal befintliga partners. Har man ett större 

antal partners som delar på vinsten, givet likstora vinster, krävs inte heller lika stora 

inkomster för att kunna kräva ett partnerskap.  Följande exempel exemplifierar 

sambandet: 

Revisionsbyrå 1 (100 miljoner i vinst, 100st partners, resulterar i en utdelning på 1 

miljoner/partner): För att ta in en ytterligare partner skulle befintliga partner här kräva 

att personen ifråga ökar resultatet med mer än 1,0099 miljoner kronor, då detta innebär 

att utdelningen per partner blir högre än 1miljoner/partner. 

Revisionsbyrå 2 (100 miljoner i vinst, 50st partners, resulterar i en utdelning på 2 

miljoner/partner): För att ta in en ytterligare partner skulle befintliga partners här kräva 

att personer ifråga ökar resultatet med mer än 2,0196 miljoner kronor, då detta innebär 

att utdelningen per partner blir högre än 2 miljoner/partner. 

Slutsatsen i ovan exempel är att det är enklare att bli partner i byrå 1 jämfört mot att bli 

det i byrå 2, men att bland annat den monetära ersättningen (utdelningen) i byrå 2 är 

större. 

Hur motiverad revisorn är av partnerskapet och vilka anpassningar han/hon är beredd att 

göra beror på vilken möjlighet individen ser i att kunna bli partner. Ser en revisor det 

som ytterst svårt, näst intill omöjligt, blir han/hon inte motiverad utifrån riskteori. För 

att kunna bli partner krävs det att revisorn visar engagemang och vilja att uppnå 

partnerskapet, och detta görs genom en ansträngning. Denna ansträngning innebär att 

göra uppoffringar, och i och med detta tar revisorn en risk då hon/han riskeras att inte 

uppnå ett partnerskap. I vårt exempel ovan är sannolikheten att bli partner i byrå 2 är 

mycket mindre än i byrå 1, då det endast är hälften relativt byrå 1 som utnämns till 

partner. Trots ett stort engagemang samt investering av tid och energi är alltså risken 

större att revisorer i byrå 2 inte får bli partners relativt byrå 1. Risk är som bekant något 

som vi människor helst undviker vilket medför att revisorerna i byrå 2 bör vara mer 

motiverade att satsa mycket tid och energi i arbetet, på grund av deras förhållandevis 

stora möjlighet att kunna bli partners. Dock ska poängteras att det i båda bolagen 

självklart krävs mycket tid och engagemang från presumtiva partners, men att detta 

ansträngningskrav med all rimlighet är betydligt större i byrå 2. 
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Det som ändå talar för att de anställda i byrå 2 är mer motiverade än de i byrå 1 är att 

den monetära vinsten, i form av utdelning, av partnerskapet är märkbart större. 

Tilläggas bör också att den lägre partnerandelen i byrå 2 innebär att varje partner får ett 

större ansvar och mer inflytande, då det är färre som delar på den totala makten i byrån. 

Även spel och tournamentteori säger att de i byrå 2 är mer motiverade då vinsten där är 

avsevärt högre, och på grund av detta faktum presterar de anställda i denna byrå högre 

revisionskvalitet. Teoriernas idéer som presenterats står således stick i stäv mot 

varandra avseende vilken partnerandel som verkar mest motiverande. Genom vår senare 

empiriska datainsamling ska denna aspekt utredas empiriskt, men vår hypotes nedan 

angående sambandet skapas utifrån att individer anser det viktigare att målet är 

uppnåbart än att vinsten är hög. 

I nedan graf framträder det att en låg partnerandel har en väldigt svag inverkan på 

motivation hos individer i bolaget, och detta består i att majoriteten av de anställda ser 

partnerskapet mest som ett drömtillstånd, där den lilla möjligheten att i framtiden utses 

till partner verkar negativt på motivationen. Om vi följer kurvan åt höger finner vi att 

motivationen ökar, ett antagande som bygger på att fler individer börjar se partnerskapet 

som ett realistiskt framtida tillstånd, samtidigt som det genom en relativt begränsat 

andel partner, skänker de utvalda individerna stor tillfredställelse både pekuniärt och 

icke-pekuniärt. Fortsätter vi till höger utmed kurvan finner vi en topp, vid när den 

överskrids innebär att partnerandelen passerat vad som ur en motivationsaspekt är 

optimalt. Detta uppstår på grund av att partnerandelen nu har blivit så stor att de värden, 

ekonomiska såväl som icke-ekonomiska, partnerskapet ger reducerats i sådan 

omfattning att individerna i revisionsbolagen inte längre finner partnerskapet 

motiverande. 



 

 
33 

 

 

Sambandet som ses i grafen är dock en teoretisk beskrivning. Den hypotes som 

utvecklas nedan för att pröva partnerskapets relation till motivationsfaktorn utgår från 

att den högra halvan av kurvan (högersidan om maximipunkten) inte finns att finna i 

den population undersökningen riktar sig mot, då revisionsbolagen i undersökningen 

antas ha en lägre partnerandel. Ur argumentationen att partnerskapet verkar motiverande 

till en viss grad utvecklas följande hypotes: 

Hypotes 1: Partnerandelen har ett positivt samband med motivationen i bolaget. 

Hur väl en individ kan uppnå höga intäkter och låga kostnader borde starkt påverka 

denna individs möjlighet att bli partner. De individer som har ambitionen och strävan att 

bli partners kommer därför att arbeta mot att prestera ett så bra resultat som möjligt. Att 

undersöka den ökade motivationens inverkan på revisionskvaliteten handlar alltså 

slutligen om att undersöka vilka arbetssätt som kan öka intäkterna och minska 

kostnaderna. För att uppnå ett bra resultat, och därigenom ett partnerskap, finns det två 

motstridiga arbetssätt utifrån agentteoretisk argumentation. 

Det första sättet att skapa större intäkter och mindre kostnader är att minska tiden 

revisorn ägnar åt varje revision. Görs detta minskas kostnaderna för att genomföra 

revisionen samtidigt som revisorn får möjlighet till att genomföra fler antal revisioner 

och härigenom få in mer intäkter. Ett sådant handlingsätt kommer också att reducera 

den revisionskvalitet som utförda revisionerna håller då tiden och engagemanget per 

revision är en viktig aspekt på revisionskvalitet (Geiger & Raghunandan 2002, Power 

2003). Detta sätt är dock en kortsiktig strategi för att förbättra resultatet. 

Figur 6 
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Agentteorins antagande om att individer agerar självmaximerande kan också verka på 

ett annat sätt. Väger man in att revisionens grundläggande byggsten utgörs av 

förtroende blir det ovanstående kortsiktiga handlandet svårt att hänföra agentteoretiskt. 

Eftersom möjligheten att sälja revisioner och andra tjänster, exempelvis konsulttjänster, 

bygger på att klienten har ett förtroende för revisorn och kan lita på att det arbete som 

utförs av denna är korrekt och fullständigt har revisorn större incitament att agera på ett 

förtroendegivande sätt. Genomför revisorn bristfälliga revisioner under en lång tid ökar 

sannolikheten för att dessa brister och misstag uppdagas då revisionsbranschen är en av 

de mest övervakade branscherna (FAR Förlag 2006, Fas 2). När dessa uppdagas leder 

detta till negativa konsekvenser på det rykte och förtroende revisorn har hos sina 

klienter. Om detta kopplas till att förtroendet utgör en grundsten för att överhuvudtaget 

kunna sälja revisionstjänster och andra tjänster innebär detta att revisorns möjligheter att 

skapa intäkter drastiskt reduceras. Utan höga intäkter finns heller inga stora möjligheter 

för revisorn att kunna bli partner, vilket betyder att revisorn utifrån detta andra 

agentteoretiska synsätt agerar självmaximerande genom att följa professionen samt 

regler och lagar. 

Om man samtidigt beaktar att det tar flera års hårt arbete för att kunna bli partner blir 

det andra agentteoretiska resonemanget det mest lämpliga, då individen som genomför 

de kortsiktiga kvalitetsbristfälliga handlingarna också är den som står risken för 

eventuella sanktioner vid ett upptäckande av revisionskvalitetsbrister. En revisor som på 

olika sätt sparar in på revisionskostnaderna kommer själv att straffas av institutioner 

såsom Revisorsnämnden vid fel. De eventuella sanktionerna mot revisorn slår både 

privatekonomiskt, genom att de presumtiva utdelningarna som kommer med ett 

partnerskap försvinner om revisorns auktorisation upphävs, samt arbetsmässigt, då 

revisorn inte längre kan syssla med revisionsarbete i framtiden. 

En annan teori som förstärker revisorers och partners regelrätta agerande är 

professionsteorin: personer verksamma i professioner ser över sin egen 

vinstmaximering och arbetar för att upprätthålla professionens rykte och anseende (Lui 

et al 2003, Miner et al 1994). Ju längre en professionsverksam person arbetar inom 

professionen desto mer vill denne upprätthålla professionens tankar. En revisor, och 

särskilt en partner vilken varit lång tid inom professionen, bör enligt denna teori utföra 

revisionen i linje med professionen. 
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Utifrån resonemangen ovan utvecklas följande hypotes om motivationsfaktorns 

påverkan på revisionskvaliteten: 

Hypotes 2: Ökad motivation hos revisionsbolagens individer på grund av partnerskapet 

har ett positivt samband med revisionskvaliteten. 

Vid en sammanställning av avsnittets genomarbetade material framträder sambandet 

utifrån teorin i enlighet med nedan graf. Man ser här hur revisionskvaliteten samvarierar 

med motivationen och att en hög revisionskvalitet uppstår då motivationen för 

partnerskapet är som störst. 

 

3.3. Kultur 
 

 

 

 

 

 

(Figur 8) 

Med kultur avses i studien hur människor i revisionsbolag påverkas och styrs av 

gemensamma idéer, normer samt sätt att tänka och agera. Avsnittet presenterar en 
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tvåkulturell situation för revisorer i och med att revisorn har två tillhörigheter: bolaget 

denna är verksam i (organisationskultur) och professionen som denna samtidigt är 

knuten till (professionskultur). Olika teorier presenteras för att förklara kulturfaktorn, 

och slutligen utvecklas hypoteser som ligger till grund för prövningen av faktorns 

inverkning på revisionskvaliteten. 

Kulturfaktorn påverkas på olika sätt av partnerskapet och hur det är utformat, vilket 

beskrivs i nedan avsnitt. Kulturen har i sin tur inverkningar på vilken revisionskvalitet 

som skapas av revisorerna, genom att kulturen påverkar hur revisioner genomförs, 

bolagets värderingar men också hur revisorer resonerar och hanterar olika situationer. 

Således påverkar den oberoende variabeln partnerskapets struktur den beroende 

variabeln revisionskvalitet genom kulturen i bolaget. Detta samband är fokus för nedan 

avsnitt och där utreds och påvisas olika aspekter av kulturens verkningar på 

revisionskvaliteten. 

3.3.1. Introduktion kultur 

Kultur är det kitt som håller samman organisationer och som samlar människor kring 

en gemensam uppsättning värderingar och övertygelser (Bolman & Deal 2003, s. 297) 

Kultur är en viktig bestämmande faktor för hur en organisation fungerar och den 

påverkar hela verksamheter ända ut i dess minsta beståndsdelar. Ett bolag som inte har 

en stark kultur har svårt för att kunna arbeta ihop i grupp mot uppsatta mål. Detta då 

kulturen bestämmer och sätter upp interna regler för hur arbetet ska genomföras, vilket 

gör att de anställda känner sig samlade i en enhet (Bolman & Deal 2003). Som Gebler 

(2006) påpekar är kulturen också mycket viktig för regelefterlevnaden, då kulturen 

inrymmer företagets etiska och moraliska ställningstaganden. I och med att professionen 

har flertalet uppsatta regler och ställningstaganden blir det fundamentalt att 

revisionsbolagens ställningstagande beaktar dessa. Bolagens kultur måste således 

stämma överens med professionens linjer, för att revisionsarbetet ska vara 

överensstämmande med professionen. Att följa professionen har också en direkt 

koppling över vilken revisionskvalitet som kommer att tillämpas, och härigenom blir 

kulturen en bestämmande faktor för revisionskvaliteten. Att som revisionsbolag och 

revisor inte följa dessa regler kan innebära förödande effekter, genom olika straff och 

sanktioner från Revisorsnämndens sida men också från civilrättsliga domstolar (FAR 

Förlag 2006). Revisorsnämnden utgör den organisation som från statens sida har i 

uppdrag att ha tillsyn över verksamma revisorer och värna för god revisorssed och god 
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revisionssed (Revisorsnämnden 2011A). Revisorsnämnden är alltså en viktig aktör i 

bestämmandet av hur professionen ska vara och har en stor inverkan på 

professionskulturen. 

3.3.2. Partners påverkan på kulturen 

Inom företag utgör ledare och andra beslutsfattare viktiga kulturbärare (Bolman & Deal 

2003). I och med att partners ofta har just sådana kulturbärande poster och ofta utgör 

respekterade medarbetare (Fas 2) inverkar de starkt på vilken kultur som blir rådande i 

organisationen. Som Revisorslagen (2001:883) anger har revisorer en dominant 

ställning i revisionsbolagen då de som grupp är majoritetsägare (>75 procent), har de 

flesta platser i styrelsen (>75 procent) samt innehar VD-posten. Genom dessa 

ställningar spelar partners som sagt en betydande roll för vilken kultur som utvecklas 

inom bolaget, men också om denna kultur gynnar regelefterlevnad (Gebler 2006). Att de 

ledande posterna ofta domineras av partners gör att de kan påverka kulturen i stor 

utsträckning (Fas 2). Dessa ledare, och partners, påverkar kulturen på olika sätt och i 

olika omfattning beroende på hur de handlar och agerar. Genom sitt arbete som ledare 

blir partnerna en symbol för företaget, och övriga inom företaget påverkas och 

inspireras av dessa personers handlande. Även normerna och värderingarna i bolaget 

påverkas av partnerna i stor utsträckning, i och med deras ställning. Vilken kultur som 

kommer bli rådande bestäms dock tillsammans med övriga medarbetare (Nilsson 1993, 

Sjödin 1991 och Ring 1983). 

I vilken utsträckning partnerna har möjlighet att påverka kulturen har visat sig vara 

kopplad till demografiska faktorer bland partnerskaran. Enligt Gallup (2006) är det så 

att underordade kvinnor hellre styrs av manliga chefer än kvinnliga. Underordande män 

uppvisar inte samma åsikter angående hur de önskas styras av manliga chefer. Att både 

män och kvinnor låter sig styras av män, men inte kvinnor i samma utsträckning, gör att 

manliga chefer bör få en större påverkan på kulturen. I och med att chefer i 

revisionsbolagen ofta är partners bör alltså de manliga partnerna påverka kulturen i 

större omfattning än kvinnliga partner. 

I vilken utsträckning partnerna generellt sett påverkar kulturen bör dock bero på vilken 

möjlighet de har att påverka den, och det är här logiskt att en högre andel partners har en 

större möjlighet att påverka kulturen. Med detta resonemang kan ett positivt samband 
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mellan andelen partners, av totalt antal anställda, och den kulturpåverkan denna grupp 

har härledas och ligga till grund för studerandet av partnerskapet: 

Hypotes 3: Partnerandelen har ett positivt samband med partnernas kulturpåverkan på 

revisionsbolagets kultur. 

Grafen visar hur en ökande partnerandel kontinuerligt får en större inverkan på den 

kultur som blir rådande i revisionsbolaget.  

 

3.3.3. Två kulturer 

Revisionsbolag, till skillnad från många andra företag, har som nämnt en tydlig 

professionstillhörighet som präglar verksamheten i stor utsträckning (Jonnergård 2010, 

Lui et al 2003, Miner et al 1994). Dock har revisionsbolagen, precis som vanliga företag 

som verkar på en marknad med fri konkurrens, även en organisationskultur vilken gör 

varje revisionsbolag unikt. Denna bikulturella tvårollssituation som enligt Gouldner 

(1958) finns inom professionsbranschers bolag, till exempel revisionsbolag, kan enligt 

Morrow & Goetz (1988) verka i motstridiga riktningar i olika situationer. Professionens 

kultur förespråkar ett revisionsarbete med hög kvalitet, vilket även respektive 

revisionsbolags kultur bör göra i de flesta fall. Skillnaden mellan professionen och 

revisionsbolagen är att revisionsbolagen, som aktörer på en marknad, strävar efter att 

sälja sina tjänster till klienter och generera vinst. Denna aspekt är viktig att undersöka 

och belysa eftersom den kan innebära en situation som står i stäv mot 

professionskulturen. Hur partners agerar i en situation där revisionsklienten i någon 

aspekt nästintill trycker på gränsen för vad som är tillåtet blir därför intressant eftersom 

Figur 9 
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partnern här antingen anmärker på klientens beteende, och följer professionslinjerna, 

eller godtar redovisningen, och enbart agerar efter kortsiktiga finansiella intressen. 

I en undersökning gjord av Cohen & Trompeter (1998) fann man att revisorer är 

beredda att gå längre för att behålla befintliga klienter jämfört mot hur långt de är 

beredda att gå för att få presumtiva klienter till sig. Forskarna säger att revisorerna 

agerar i linje med prospektteorin, vilken säger att människor är riskaverta när det gäller 

möjliga vinster men riskvilliga när det kommer till eventuella förluster. Applicerat på 

revisorsfallet innebär prospektteorin således att revisorer tar större risk i revisioner vad 

gäller befintliga klienter men är mindre riskbenägna vad gäller presumtiva klienters 

revisioner.  

Samtidigt har forskning från Ayers & Kaplan (2003) visat att revisorer agerar 

professionellt även i fall då andra kollegor uppmanar revisorn att acceptera redovisning 

från klienterna som är tveksam och inte i linje med god redovisningssed och 

professionens rekommendationer. Således kan slutsatsen dras att revisorer agerar 

professionellt även i prekära situationer, alltså då revisorn rekommenderas att godkänna 

tveksam redovisning av andra revisorer. Den tvåkulturella tillhörigheten revisorer har 

kan alltså verka i olika riktningar men framför allt betona olika mål som olika viktiga att 

prioritera för revisorn. 

För partnern, som också är verksam revisor, finns alltså två tillhörigheter, dels 

professionens och dels organisationens. Professionens tillhörighet innebär att revisorn 

ska bära och förmedla professionens värderingar och tankar (Lui et al 2003, Miner et al 

1994). Detta innebär att lagar och regler ska följas samt att värderingar och normer ska 

respekteras. Revisorn ska också bete sig på ett sätt som är förenligt med professionens 

linjer och i alla lägen förespråka dessa. Organisationen å andra sidan ger partners till 

uppgift att driva bolaget framåt, främst i ett ekonomiskt syfte. Partnern ska alltså, och 

vill givetvis, att bolaget gör en vinst. Incitamenten att driva bolagets tankegångar får 

partners från den utdelning som han/hon tilldelas av årets och tidigare års resultat. Ur en 

agentteoretisk synvinkel vill partnern att denna utdelning ska maximeras och bli så stor 

som möjligt. 

3.3.4. Kulturens påverkan på revisionskvaliteten 

I och med att revisionsbolag ofta har betydande inkomster från mer än enbart 

revisionsarbete, enligt Tagesson och Öhman (2011) samt Fas 2, ger detta incitament att i 
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sitt arbete som partner anpassa sig efter dessa inkomster (Umar & Anandarajan 2004). 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv är det för partnern mest optimalt att justera sig och sitt 

arbete så att de totala inkomsterna blir så stora som möjligt. Det har visat sig att denna 

tankegång om ett maximalt ekonomiskt reslutat i vissa fall kan stå i kontrast med 

professionens tankegångar om regelefterlevnad och revisionskvalitet (Jenkins & Lowe 

1999). Om en klient köper in mer än endast revisionstjänster gör detta att den finansiella 

betydelsen klienten har ökar, något som kan vara negativt för revisionskvaliteten 

(Frankel et al 2002, Hodge 2003). I en sådan situation hamnar klienten och det 

reviderade företagets ledning, då de ansvarar för inköp av dessa övriga ekonomitjänster, 

i en situation som innebär en dominant ställning i förhållande till revisorn där de kan 

utöva påtryckningar genom hot om att köpa in konsulttjänsterna från en annan aktör om 

revisorn inte tillmötesgår deras krav i olika situationer (Nichols & Price 1976). Detta 

kan konkret vara allt ifrån små relativt betydelselösa krav till stora direkt 

lagöverskridande krav. Om revisorn i ett sådant läge accepterar redovisningen och 

klientens krav innebär detta ett medvetet sänkande av revisionskvaliteten i revisionen. 

Detta uppfattas av majoriteten av ägare som väldigt negativt om beteendet framkommer, 

och innebär alltså en risk att förlora revisionsinkomsten då det är ägarna som har 

makten att besluta om denna.  

Resultatet av en anpassning likt den beskrivning ovan är dock bara en kortsiktig strategi 

för revisorn att tjäna pengar. Om ett sådant revisionsbeteende skulle uppdagas, vilket är 

troligt givet den intensiva kontroll som föreligger för revisorer, kommer revisorn att 

förstöra sitt förtroende och rykte (Fas 2). En sådan förtroendereducering skulle 

begränsa, om inte göra det helt omöjligt, för revisorn att fortsatta en framgångsrik 

revisorskarriär (FAR Förlag 2006). 

En partner som befinner sig i ovan beskrivna situation skulle förmodligen agera efter 

reglerna för att inte riskera sitt förtroende och därigenom intäkter, då denna tilldelats 

partnerskapet på grund av de intäkter han eller hon drar in till bolaget samt att partnerns 

rätt till residualen utvärderas efter denna nivå. Att partners även efter 

partnerskapsutnämningen bedöms och utvärderas regelbundet efter dessa kriterier gör 

att personen härmed riskerar att mista sitt partnerskap och med det rätten till utdelningar 

från revisionsbolaget. Partnerna bör därför agera och representera ett 

professionsupprätthållande, eftersom det skänker förtroende. (Fas 2) 
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Partners bör också, utifrån Lui et al (2003) och Miner et al (1994), upprätthålla 

professionen och regelefterlevnaden i bolaget eftersom de ofta varit länge inom 

professionen. Professionsteorin säger alltså här att personer inom en profession med 

tiden blir mer och mer fokuserad på att upprätthålla dess tankegångar eftersom han/hon 

med tiden blir mer knuten till den. Även DeFond et als (2002) samt Ashbaugh et als 

(2003) forskning påvisar att partners inte kommer prestera bristfällig revision trots 

annan försäljning av tjänster. 

Partnern, en person som alltså enligt genomgångna litteratur kommer att följa 

professionen, kommer genom sin ställning också att sprida detta 

professionsupprätthållande till övriga anställda i företaget genom den kulturpåverkan 

partnerna har (Bolman & Deal 2003, Gebler 2006). Vi utvecklar följande hypotes som 

har till uppgift att belysa relationen mellan partnerskapet och revisionskvaliteten, genom 

faktorn kultur: 

Hypotes 4: Partnernas påverkan på kulturen har ett positivt samband med 

revisionskvaliteten. 

Följande graf illustrerar sambandet. Här syns att en ökad partnerandel påverkar kulturen 

i högre utsträckning, något som resulterar i en högre revisionskvalitet. 

 

 

 

Figur 10 
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3.4. Övervakning 
 

 

 

 

 

 

(Figur 11) 

Med övervakning avses i studien hur framför allt partnerna övervakar och kontrollerar 

de anställda verksamma revisorerna i revisionsbolaget. Under avsnittet belyses varför 

partner övervakar och vad denna övervakning kan leda till avseende revisionskvaliteten 

som presteras av revisionsbolaget. Övervakning som utförs av andra former av 

tillsynsmyndigheter och kontrollsystem kommer inte att behandlas utan endast den som 

utförs av partnerna i revisionsbolagen. Olika teorier presenteras för att förklara 

övervakningsfaktorn, och slutligen utvecklas hypoteser som ligger till grund för dels 

prövningen av partnerskapets inverkan på faktorn och dels inverkningen som faktorn 

har på revisionskvaliteten. 

Faktorn övervakning berörs på olika sätt av partnerskapet och dess struktur. 

Övervakningen har i sin tur inverkningar på vilken revisionskvalitet som skapas av 

revisorerna. Således påverkar den oberoende variabeln partnerskapets struktur den 

beroende variabeln revisionskvalitet genom övervakningsfaktorn. Detta samband är 

fokus för nedan avsnitt och där utreds och påvisas olika aspekter av övervakningens 

verkningar på revisionskvaliteten. 

3.4.1. Partnerandelens påverkan på övervakningen 

Partnerna har ytterligare en viktig funktion i revisionsbolaget, nämligen att kontrollera 

och övervaka att anställd personal i revisionsbolagen sköter sitt arbete i önskvärd 

riktning. I och med att majoriteten av partnernas pekuniära ersättning utgörs av 

utdelning från ägarandelarna de innehar, och att denna utdelning direkt påverkas av vad 

bolaget och de övriga anställda presterar, får partnerna incitament att ägna energi åt att 

kontrollera och övervaka andra verksamma personer i bolaget. Människor, till exempel 
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anställd personal på revisionsbolag, tenderar att arbeta hårdare och anstränga sig mer då 

de övervakas men framförallt leder en övervakning till att övriga anställdas arbete 

anpassas till vad som krävs från de som övervakar (Fama 1980). Anledningen är att de 

anställda vill bevisa att de kan prestera det som förväntas av dem från chefens och 

ledningens sida, vilka i ett revisionsbolag ofta är partners (Fas 2). Samtidigt finns det 

här en koppling till tidigare nämnda motivationsfaktor, att de anställda arbetar hårt för 

att en gång i framtiden kunna bli partners. Vid en viss gräns av kontroll och 

övervakning blir dock effekten på de anställda motsatsvis, det vill säga personerna i 

bolaget får en sjunkande moral vilket avspeglas i sämre arbetsprestation och lägre 

ansträngning. En ökad kontroll i detta läge från partnernas sida reducerar alltså de 

anställdas arbetsinsats (Fairweather 2009). Sammantaget kan sägas att ökad kontroll 

verkar positivt för arbetet till en viss nivå och därefter minskande. 

En annan aspekt på övervakningen från partnernas sida är just partnerna. Vid en låg 

partnerandel i revisionsbolaget får varje partner ett förhållandevis stort pekuniärt 

incitament att kontrollera de anställda. I takt med en ökad andel partners i bolaget 

minskar varje enskild partners incitament att kontrollera övriga anställda, då varje 

partners arbete med att övervaka påverkar den framtida utdelningen mindre och mindre 

då fler partner ska dela på årets resultat i bolaget. Samtidigt bör den totala 

övervakningen i revisionsbolaget öka i takt med ökad partnerandel därför att en ”för” 

liten och begränsad skara partners inte har möjlighet att övervaka samtliga anställda. 

Vid en viss nivå av partners, i form av antal, är det svårt att mäta vilken kontroll och 

övervakning respektive partner gör. När denna nivå är passerad börjar risk finnas för 

fenomenet free-riders bland partnerna. Free-ridersbeteende innebär att vissa partners 

inte engagerar sig för att övervaka, utan agerar på ett mer lättvindigt sätt och låter övriga 

partners sköta övervakningen. Partnerna som agerar som free-riders gör det därför att de 

anser att mödan som övervakningen kräver understiger den personliga nyttan med 

övervakningen. Free-riderspartnern tänker också att det inte gör särskilt mycket om bara 

just hon/han avsäger sig övervakningsarbetet, då resterande partners förhoppningsvis 

gör sitt arbete med övervakningen (Congleton 1989). Dock säger annan forskning (Ring 

1983, Simon 1971) att individer som starkt identifierar sig till en viss grupp, i detta fall 

gruppen av partners, avstår självmaximering för att istället handla i gruppens intressen. 

Ytterligare forskning som specifikt avser ägare till verksamheter påpekar att ägare inte 
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vill agera på ett sätt som försämrar bolagets resultat (LeBoeuf 1986). Detta skulle då 

tala för att partnerna hela tiden skulle utöva en övervakning och inte anamma free-

ridersbeteende, trots de personliga vinsterna som free-ridersbeteendet skulle ge upphov 

till. Den övervägande forskningen stödjer dock teorin om free-riders ((Berle & Means 

1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 1983, 

Jensen & Meckling 1976), det vill säga att människor tenderar att vara 

självmaximerande och i första hand se till sina egna intressen, vilket talar för att free-

ridersbeteendet hos partners är aktuellt att beakta. 

Ovan resonemang belyser fallet att en ökad partnerandel leder till en ökad övervakning 

vilket i sin tur ökar arbetsinsatsen hos medarbetarna i revisionsbolaget. Förhållandet 

sträcker sig dock enbart till en viss nivå eftersom ökad övervakning efter den nivån 

leder till försämrad arbetsmoral samt att ökad partnerandel kan skapa free-riderpartners. 

I nedan graf ses sambandet mellan partnerandelen och den totala övervakningen 

partners utövar på andra revisorer. 

 

I empirin, det vill säga den population som denna uppsats riktar sig mot, torde inte 

partnerandelen stiga så högt som över maximipunkten. Utifrån antagandet om att 

maximipunkten inte passeras ska följande hypotes belysa sambandet mellan 

partnerstrukturen i avseende på partnerandelen och övervakningsfaktorn: 

Hypotes 5: Partnerandelen är positivt korrelerad med övervakningen. 

Figur 12 
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3.4.2. Utveckling inom övervakning 

En viktig påverkande aspekt på all slags övervakning är den stora tekniska utveckling 

som skett, vilket på många sätt även påverkar och framför allt ökar den övervakning 

anställda idag exponeras för (Alge et al 2004). Partnerna, och även andra typer av chefer 

i samhället, kan med hjälp av dagens teknik enklare och med mindre personligt 

engagemang utöva kontroll och övervakning på de anställda. Detta kan göra att ovan 

hypotes 5 kan bli mindre tydlig eftersom partners, oavsett andel av totalt anställda, idag 

har en möjlighet att utöva övervakning. 

Ouchi och Maguire (1975) skriver att personal, såsom revisorer, kan övervakas med 

hjälp av två olika huvudmetoder. Den ena innebär en mer personlig övervakning där 

partnern i ett sådant fall ser på de anställdas beteende och således direkt övervakar 

denna. Den andra huvudvarianten innebär en mer indirekt övervakning där övervakaren 

mäter någon sorts output eller prestation hos personen som övervakningen utövas på. 

Den tekniska aspekten och utvecklingen inom denna utreder bland annat Aiello (1993), 

Alge et al (2004) samt Ambrose och Alder (2000) och de finner att datorer är ett viktigt 

övervakningsinstrument. Partners i revisionsbolagen kan med hjälp av datorer på olika 

sätt kontrollera vad de anställda gör, att de gör det rätt, att de gör det effektivt, att de 

fakturerar tillräckligt och så vidare. Datorerna är således viktiga hjälpmedel för 

partnerna, vilket innebär att färre mänskliga övervakare behövs och därför skapas en 

mindre efterfrågan på partners i revisionsbolagen sett ur en övervakningssynvinkel 

jämfört med vad som historiskt sett tidigare varit optimalt. 

3.4.3. Könets inverkan 

I linje med vad som anfördes i 3.2. Motivation påpekar Oleson (2004) att män är mer 

motiverade av pengar i det högsta behovssteget (självförverkligande). Denna aspekts 

påverkan på partnernas övervakande funktion ska även här belysas. Ovan resonerades 

att free-ridersbeteendet hos partnerna ökar i takt med att antalet partners ökar på grund 

av respektive partners pekuniära incitament minskar ju fler partners som delar på 

residualen. Männens större motivation av pengar applicerat på argumentationen om 

free-riders ger ett nytt samband, vilket säger att manliga partners vid en tidigare nivå 

minskar sitt övervakande engagemang därför att män drivs till större del av pekuniära 

ersättningar. Då partnerandelen ökar och den pekuniära ersättningen minskar sjunker 

männens vilja att arbeta med övervakning således tidigare än för kvinnor. Den större 
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drivkraften av pengar hos män kan även verka omvänt; vid en lägre partnerandel utöver 

de en större övervakning därför att de då får en stor del av vinsten av övervakningen. 

3.4.4. Belöningssystemets utformning 

Hur partners i revisionsbolag får sin utdelning bör också ha betydelse för 

övervakningen. Ovan i 3.2. Motivation presenterades begreppen large- och small-pools, 

där partnerna i ett small-pool har ett mer direkt förhållande till sina framtida utdelningar 

än i ett large-pool (Liu & Simunic 2005, Trompeter 1994). I och med detta kommer 

partnerna i ett small-pool utöva en större övervakning då de har större direkta pekuniära 

incitament till detta. Deras eventuella utdelning styrs helt och hållet av hur just deras 

kontors personal arbetar och med vilket engagemang de gör det, och därför får de 

starkare vilja till att övervaka kontorets anställda. I en large-pool sker utdelningen till 

partnerna på ett större område. Detta ger följden att vardera partner inte så konkret 

upplever att dennes övervakande funktion är avgörande för den framtida eventuella 

utdelningen, vilket gör att free-ridersbeteendet blir klart påtagligare hos ett 

revisionsbolag som har large-poolstruktur. Enligt resonemanget finns det ett negativt 

samband mellan poolsystemets omfattning och partners övervakning. 

3.4.5. Övervakningens påverkan på revisionskvaliteten 

Hittills har detta avsnitt haft fokus på att belysa vilka konstellationer och 

sammansättningar av partners som skapar störst övervakning. Avsnittet har också 

hitintills belyst demografiska skillnader, belöningssystemets uppbyggnad och 

teknologins påverkan på övervakning. Det som återstår att se på är kopplingen mellan 

övervakning och revisionskvalitet. 

Utifrån ett agentteoretiskt synsätt, där partnerna agerar självmaximerande, kan vi se att 

detta leder till ett fokus på maximala resultat för revisionsbolaget. Följden blir att den 

övervakning som partnerna utövar bör vara av ett sådant slag som leder till så stora 

resultat som möjligt. 

Som utretts ovan i 3.2.4. Avslutning motivationsfaktorn och 3.3.4. Kulturens påverkan 

på revisionskvaliteten bör ett professions- och regelföljande vara den strategi som leder 

till, i vart fall på lång sikt, de största ekonomiska vinsterna. Detta gör att vi återigen får 

en koppling mellan faktorn och revisionskvaliteten som är positiv. Partnernas 

övervakning som de utövar kommer alltså granska att utförda revisioner följer 



 

 
47 

 

professionen och reglering. Denna granskning kommer således att minska chanserna för 

en bristfällig revision, samt leda till långsiktiga maximala vinster. 

I nedan grafiska bild ses att partnerskapet resulterar i en övervakning som har ett 

positivt samband till revisionskvalitet. 

 

Utifrån ovan resonemang och graf angående övervakningens påverkan på 

revisionskvalitet utvecklas följande hypotes för att utreda partnerskapets påverkan: 

Hypotes 6: Övervakning är positivt korrelerad med revisionskvalitet. 

3.5. Personstruktur i revisionsbolaget 
 

 

 

 

 

 

(Figur 14) 

Med personstrukturen i bolaget avses hur olika människor och grupperingar av 

människor i revisionsbolaget kan påverka genomförandet av revisioner och därigenom 
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revisionskvaliteten. Olika teorier presenteras för att förklara personstrukturen i bolaget, 

och slutligen utvecklas en hypotes som ligger till grund för prövningen av faktorns 

inverkning på revisionskvaliteten. 

Faktorn personstruktur i bolaget påverkas på olika sätt av partnerskapet och hur det är 

utformat. Personstrukturen i revisionsbolaget har i sin tur inverkningar på vilken 

revisionskvalitet som skapas av revisorerna. Således påverkar den oberoende variabeln 

partnerskapets struktur den beroende variabeln revisionskvalitet genom 

personstrukturen i bolaget. Detta samband är fokus för nedan avsnitt och där utreds och 

påvisas olika aspekter av personstrukturens verkningar på revisionskvaliteten. 

3.5.1. Introduktion personstruktur i bolaget 

I alla företag, organisationer och samhällen finns det olika uppbyggnader och 

grupperingar av människor. Hur uppbyggnaden ser ut kan vara resultatet av något väl 

genomtänkt men konstellationen kan likväl vara produkten av en slump, eller rättare 

sagt resultatet av omedvetna val hos dem som ansvarar för personsammansättningen. 

Det sistnämnda har man sett empiriskt genom att ledande befattningshavare tenderar att 

anställda personer lika dem själva, så kallad självreproducering, utan någon ägnad 

eftertanke åt personsammansättningen i aktuell grupp. (Stafsudd 2006) 

En revisors vardag kännetecknas till stor del av grupparbete (FAR förlag 2006). I 

samtliga revisioner, bortsett möjligen de allra minsta, genomförs revisionen som en 

interaktion mellan flera individer, alltså i grupp. Den direkta påverkan som gruppen har 

på revisionen och revisionens slutgiltiga kvalitet får härigenom starka kopplingar till 

varandra och är avgörande för det slutgiltiga resultatet (Ring 1983, FAR förlag 2006, 

Jonsson 2001). Gruppen som genomför revisionen tar formen av en arbetsgrupp då man 

kan urskilja arbetsgruppens tre karaktäristiska egenskaper; gemensam uppgift, 

ömsesidigt beroende av varandra för att utföra arbetsuppgiften samt att individerna 

måste kommunicera med varandra för att kunna utföra uppgiften (Jonsson 2001). För att 

en arbetsgrupp ska vara effektiv menar Jonsson vidare att det finns vissa saker som 

måste uppfyllas. De mest framstående är att gruppmedlemmarna är intresserade och 

engagerade, alla deltar i diskussioner och att dessa hela tiden pågår, att man arbetar mot 

gemensamma mål, kommunikation medlemmarna emellan, att det finns skilda meningar 

inom gruppen, beslut tas i samstämmighet samt att gruppen kontinuerligt diskuterar sin 

prestation. 
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För en framgångsrik arbetsgrupp bör man alltså ha en komposition av individer som 

uppfyller dessa eftersträvansvärda attribut. Åsikterna om hur man skapar en struktur 

bland sina anställda som uppfyller detta lämpligast är skilda, och de båda sätt som 

kommit att bli dominerande utgör två extremer av de möjliga alternativen (Pelled 1996, 

Sjödin 1991, Shaw 1976): 

 Det första alternativet lägger fokus på olikheter i egenskaper och kunskaper och 

menar att detta tillför en kunskapsdimension som man i en homogen grupp 

saknar (Gorman & Volkema 1998, Pelled 1996). Forskning inom denna falang 

menar alltså konkret på att en mångfald, sett till ålder, kön, bakgrund, etnicitet, 

är att föredra, och att bra prestationer är beroende av mångfald (Fenwick & Neal 

2001, Jonsson 2001, Shiflett 1979, Laughlin & Branch 1972).  

 Den andra åsikten bygger på det motsatta förhållandet, homogenitet, och att det 

först är när vi är lika som vi kan förstå varandra och lösa uppgifter effektivt, och 

genom detta prestera bra i grupp (Pelled 1996, Tziner 1985).  

Åsikterna går alltså isär, och det gemensamma för båda trosätten är dock att ett 

samarbete i gruppen ses som nödvändigt. Nilsson (1993) menar vidare att utformningen 

på belöningsstrukturen i gruppen, och vilka som får åtnjuta belöningen, påverkar hur väl 

fungerande samarbetet blir. Nilssons antagande om belöningens inverkan på samarbetet 

är också något som visat sig stämma för revisionsbranschen i empiriska undersökningar, 

där Liu och Simunic (2005) visar att belöningssystemens omfattning, sett till vilka 

personer som innefattas, har en stark inverkan på samarbetet mellan olika grupper och 

revisionskontor. 

Som tidigare nämnt är det viktigt för ett effektivt samarbete att alla gruppens 

medlemmar har samma mål och att alla förstår innebörden av målet. En viktig del i att 

kunna arbeta effektivt mot målet är att gruppens medlemmar förstår sin roll, och vad 

denna roll tillför till gruppen (Nilsson 1993). Individerna skall följaktligen veta sin roll i 

gruppen, vilka uppgifter som innefattas i rollen och därefter hålla sig till sin roll. Beslut 

som tas av individen bör utifrån resonemanget göras med hänsyn till gruppens bästa och 

inte efter personliga värden och egna nyttor (Ring 1983). När en individ inte längre 

handlar efter egen nyttomaximering utan utifrån gruppens nyttomaximering kallar man 

populärt detta för att individen uppnått organisatorisk identifikation (Simon 1971). 
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Partners är genom deras sin ställning delaktig i utformningen av flera av de grupper som 

tillsammans konstituerar bolaget, från stora till små, officiella till icke officiella, där 

dessa inverkar på revisionskvaliteten (Fas 2). Nedan utredande text beskriver partnerns 

inverkan på olika gruppers sammansättning och struktur i revisionsbolag. 

3.5.2. Partners 

Vilka som i ett revisionsbolag i sin yrkesroll stiger från anställd revisor till partner och 

blir delägare bestäms slutligen av de andra ägarna (Fas 2). Vilken demografi man får på 

partnerskapet kommer att bli en konsekvens av de personer som avancerar till partner. 

Av främst motivationsskäl låter revisionsbolagen endast personer som är anställda i 

bolagen bli partners (Fas 2). Oavsett vilken person som blir befordrad till partner 

kommer denne, givet att den är anställd inom bolaget, att få en ställning och insyn som 

gör att han eller hon blir en så kallad voiceägare. Voiceägare kännetecknas av en ägare 

som vid missnöjdhet med något inom bolaget försöker att påverka genom att göra sin 

röst hörd. Motsatsen är exitägare; ägare som när de känner sig missnöjda, istället för att 

försöka påverka företaget genom sin röst, handlar genom att sälja av sitt ägarinnehav. 

Anledningen till att man som partner tillhör voiceägarkategorin beror på att 

exitstrategin, på grund av anställningen på bolaget, inte utgör ett alternativ. Partnerna 

kan inte, i alla fall inte utan komplikationer, sälja sitt ägarinnehav och byta jobb 

(Gudmundsson & Lif 2004). Samtidigt har partnerna, givet restriktiva partnerantal i 

bolagen, en relativt betydande andel av ägandet och genom det en möjlighet att utöva 

makt. Detta skapar starkare incitament för partnerna att styra genom voicebeteende 

(Hellman 2005). 

3.5.3. Styrelsen i revisionsbolagen 

En styrelse har i ett bolag stor makt och är efter bolagsstämman ett företags högsta 

beslutande organ (Aktiebolagslagen 2005:551). En styrelse har som uppgift att utforma 

de strategiska riktlinjer bolaget i sitt vardagliga arbete skall arbeta efter, och de ansvarar 

jämväl för att det finns interna kontroller och att det existerar ett informationssystem 

som upptäcker och kontrollerar riktlinjernas efterlevnad (Aktiebolagslagen 2005:551, 

FAR Förlag 2006). Hur dessa riktlinjer dras upp och hur man utformar kontrollen av 

dess efterlevnad får av naturliga skäl inverkningar på revisionsbolagens verksamhet i 

vilken revisionskvaliteten utgör en del av det synbara resultatet. 
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Styrelsen har som tidigare nämnts endast ett högre beslutande organ än sig själv, 

bolagsstämman. Det är också bolagsstämman som ansvarar för att utse styrelse för 

företaget. För revisionsbolag finns en bestämmelse (Revisorslagen 2001:883): att 

styrelsen till minst skall vara bestående av 75 procent kvalificerade revisorer. Så länge 

detta krav uppföljs är det fritt att utefter egna förutsättningar välja ledamöter. De 

röstberättigade på bolagsstämman är enligt svensk lagstiftning de personer, fysiska eller 

juridiska, som vid tillfället för bolagsstämman äger aktier eller motsvarande 

ägarinstrument i bolaget (Aktiebolagslagen 2005:551), det vill säga partnerna i 

revisionsbolaget. Forskning har visat att befintliga partners egenskaper inverkar starkt 

till vilken konstellation styrelsen slutgiltigen får (Stafsudd 2006, Ruigrok et al 2006). 

Dels påverkar vilken kunskap partnerna har gällande optimala styrelsesammansättningar 

och dels påverkar det direkt hur demografin bland partnerna ser ut då forskning funnit 

att individer i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet har en tendens att reproducera sig 

(Stafsudd 2006). Partnerna vill alltså skapa en enhet som har egenskaper och särdrag 

som påminner om dem själva. 

Forskning inom området har, om än att den är tvetydig, generellt en bild av att en 

mångfald bland styrelsen är att föredra när det kommer till att skapa optimala 

förutsättningar för en hög kvalitet i utfört arbete (Terjesen et al 2009, Ruigrok et al 

2006). Genom att styrelsen har ett brett kapital i form av tidigare erfarenheter, 

kunskaper och utbildningar skapas möjlighet att vara effektiv och fatta korrekta beslut 

inom ett stort spann av områden (Hillman & Dalziel 2003). Ytterligare forskning av 

Bernardi et al (2005) visar att en avsaknad av mångfald leder till ineffektiva styrelser. 

Genom att ha en diversifierad styrelse fås en högre kvalitet i bolagets revisioner, 

eftersom att styrelsen tar viktiga beslut och dessa beslut blir bättre begrundade. I ett 

revisionsbolag är en typ av dessa viktiga beslut de som berör revisionskvalitet. 

Hur som helst, för att styrelsearbetet ska fungera effektivt är det avgörande hur väl 

styrelseledamöterna kan samverka som en grupp. Forskning har visat att det i fall där 

kvinnor sitter som ledamöter i styrelser och utgör en minoritet, kan uppleva en känsla av 

utanförskap. En känsla som påminner om en form av kränkning. Detta kan resultera i att 

styrelseledamoten i fråga tar avstånd från att samarbeta, en handling som inverkar 

negativt på gruppens prestation och därigenom revisionskvaliteten. (Nevander Friström 

& Zaar 2001) 
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En styrelsesammansättning som bygger på mångfald och där ledamöterna har olika 

erfarenheter och bakgrunder får en bred kunskapsbank samtidigt som den inte får några 

minoriteter eftersom den består av olika personer där varje individ är mer eller mindre 

unik och därmed en egen minoritet. Genom brukandet av mångfald i styrelsen undviks 

den ovan beskrivna kränkande känsla som kan uppkomma i en minoritetssituation. 

3.5.4. Revisorerna 

De som utför den största delen av revisionerna och därmed har den största inverkan på 

revisionskvaliteten är revisorerna. Att utforma denna grupp av personer optimalt med 

tanke på kvaliteten i arbetet är även denna föremål för dubbla åsikter, likt ovan i 3.5.1. 

Introduktion personstruktur i bolaget. En del förespråkar den nämnda mångfalden, 

medan andra föredrar en anställningsstruktur som kännetecknas av homogenitet. För att 

optimera gruppsammansättningen ur revisionskvalitetssynpunkt är återigen en grupp 

som består av diversifierade typer av personer mest lämplig. Den förbättrade 

prestationsmässiga effektiviteten som en homogen grupp tillför är endast en aspekt som 

bidrar till att öka effektiviteten i gruppen, men inte kvaliteten i samma utsträckning. Då 

det är revisionskvaliteten denna studie riktar sig åt att studera fokuseras alltså inte hur 

snabbt, tidsmässigt, eller effektivt revisioner genomförs. Med kvaliteten som första 

prioritet och fokus framträder mångfald och fördelarna med detta som attraktivare 

kontra homogenitet och eventuell effektivitet. 

Mångfald leder enligt Jonssons (2001) perspektiv till en positiv effekt på arbetsgruppens 

prestation, eftersom att mångfald innebär skiftande åsikter inom gruppen som ger 

förutsättningar för kontinuerlig diskussion medlemmarna emellan. Antagandet som görs 

av Jonsson, stärks också av Pelled (1996) som menar att detta är viktigt för grupper som 

prioriterar kognitiva uppgifter, vilket revision är en typ av (FAR Förlag 2006, Fas 2). 

Dock ska man vara medveten om att mångfalden har en negativ inverkan på 

kommunikationen mellan gruppens olika medlemmar, då det på grund av olikheterna 

dem emellan finns skilda grundläggande tankesätt och beteenden. En faktor som även 

den av Jonsson (2001) anses betydande för gruppens prestation.  

Forskning har visat att personer i ledande befattningar, när de väljer efterträdare, väljer 

personer som har liknande attribut, bakgrund och egenskaper som de själva (Staffsudd 

2006). Samtidigt ser man ofta hos revisionsbolagen att partners är delaktiga i 

nyrekryteringar (Fas 2). Konsekvensen blir att partnerstrukturen kommer avspeglas 
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bland övriga anställda. De brister, sett till mångfald, som finns hos partnerskapet bör 

alltså likväl kunna återses bland de övriga anställda. 

3.5.5. Personstrukturens påverkan på revisionskvalitet 

Ovan har angivits att människor tenderar att självreproducera sig, och partners i 

revisionsbolag bör inte utgöra något undantag. Det bolag som har den rikaste 

mångfalden bland partnerna kommer också ha den bästa revisionskvaliteten, eftersom 

partnerna tar in likasinnade i bolagen och en diversifierad personal leder till den högsta 

revisionskvaliteten. Är partnerna i grunden olika kommer således övriga anställda att 

återspegla denna mångfald. Andelen partners i revisionsbolaget bör ha en positiv 

relation till antalet ledande befattningshavare och chefspositioner som innehas av 

partners. Att partners självreproducerar sig bör således bli mer påtagligt i takt med att 

partnerandelen stiger. Härav följer: 

Hypotes 7: Mångfald hos partnerna är positivt korrelerad med revisionskvaliteten. 

3.6. Den beroende variabeln - Revisionskvalitet 

Revisionskvalitet, vilken utgör uppsatsens beroende faktor, handlar om vilken kvalitet 

en revision håller. Sättet utifrån vilket vi väljer att definiera kvalitet får härav direkta 

och starka effekter över vad som skall mätas, men framför allt på vilket sätt det som 

mäts skall tolkas. 

För att kunna bedöma kvaliteten i olika revisioner måste utgångspunkten finnas i 

revisionens syfte och ändamål. En revisionsgrundbult är att upptäcka och förhindra 

felaktigheter i redovisning och förvaltning av bolag (Deic & Giroux 1992, DeAngelo 

1981). Syftet med denna granskning är att skapa ett förtroende för den granskade datan, 

och genom detta skapa möjligheter till en effektivare ekonomi (FAR Förlag 2006). En 

revision som gör det till väsentlig grad håller således en kvalitet som möter målen. 

Ordet kvalitet i sin egna bemärkelse, utan att koppla det till revision, kan sägas betyda 

att göra saker på ett sätt att det minst lever upp till de förväntningar som är ställda på det 

som skall utföras. Nedan följer en definition från Bergman och Klefsjö (2007, s. 25): 

Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa,  

kundernas behov och förväntningar. 
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Revisionskvalitet utifrån ovan definition handlar om att överträffa kunders behov, en 

definition som dock behöver ett tillägg: istället för enbart tillfredställa kunders behov 

även tillfredställa alla intressenters behov av revision. Med denna syn på 

revisionskvalitet handlar det grundligen om vilken uppfattning allmänheten och 

samtliga intressenter har på revision, och en hög revisionskvalitet innebär i så fall att 

samtliga intressenters behov och förväntningar på den reviderade finansiella 

informationen tillfredställs eller överträffas. 

En annan viktig aspekt av revisionskvalitet är vilket förtroende revisionen i fråga skapar 

för revisionsmottagarna. Ju högre förtroende revisionen skapar desto högre 

revisionskvalitet eftersom revisionen får genomslagskraft i vad den avser göra, det vill 

säkerställa information. Om intressenterna inte litar på revisorn kommer revisionen inte 

anses bra, oavsett hur väl revisionen genomförts. 

Forskning av bland andra Eklöv (2001), Sikka et al (1998) och Öhman (2004) har visat 

på att det som förväntas av en revisor och en revision är större från intressenternas sida 

än vad revisorn som utför revisionen själv anser sig garantera. Även lagarna som 

omgärdar revisionerna och deras utförande är mindre än de förväntningar som 

intressenter har på utförda revisioner. Det existerar alltså vad man populärt väljer att 

kalla ett förväntningsgap (FAR Förlag 2006). Att tolka bra revisionskvalitet som att 

följa befintliga lagar och regler skulle då vara en direkt motstridighet mot ovan 

definitionen av kvalitet, då denna definition sträcker sig mycket längre än vad 

regleringen gör. Dock utgör följandet av lagar och regler i revisionsarbete en 

miniminivå för revisionskvaliteten, och detta sätt att se på revisionskvalitet är objektivt 

till sin natur. Intressenternas, och andra revisionsinvolverade personers, åsikter om 

revisionskvalitet utgör istället subjektiva mått. 

3.7. Avslutning teoretisering 

I ovan olika avsnitt har sju hypoteser utvecklats där varje faktors påverkan på 

revisionskvaliteten har belysts. För uppsatsen som helhet blir dock kontenten en 

sammanläggning av respektive hypotes ovan till en enda huvudhypotes, där sambandet 

mellan partnerandelen och revisionens kvalitet finns i fokus: 

Huvudhypotes: Partnerandelen i revisionsbolaget har ett positivt samband med 

revisionskvaliteten. 
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Ett positivt samband mellan partnerandelen och revisionskvaliteten bör alltså finnas. 

Dock gäller detta samband endast till en viss gräns av partners, för att därefter byta 

riktning och få ett negativt samband i linje ovan hypoteser angående motivation och 

övervakning. Hur som helst överstiger troligtvis revisionsbolagen i den empiriska 

studien dock inte denna gräns, varför bland annat huvudhypotesen grundar sig på 

sträckan fram till maximeringspunkten av partnerandelens effekter. 

 

3.8. Andra möjliga samband i studien 

Hittills genomgångna teoretiska avsnitt har byggts och konstruerats ifrån tanken att ett 

samband existerar mellan partnerskapsstrukturen och revisionskvaliteten. Skulle det i 

den empiriska undersökningen visa sig att den beroende variabeln revisionskvalitet inte 

samvarierar med partnerskapets utformning genom de olika faktorerna blir istället 

frågan vad som föranleder de markanta skillnaderna sett till partnerstruktur bolagen 

emellan (Fas 1). 

Enligt legitimitetsteorin borde aktörerna eftersträva homogenitet vad gäller struktur och 

andel partner (Larsson 2010). En homogenitet skulle ge en större acceptans av 

marknadsintressenterna, något som skulle ha positiva inverkningar för bolagen. Trots 

legitimitetsteorins eftersträvan mot homogenitet är verkligheten annorlunda då det finns 

stora skillnader i partnerskapsstrukturen bolagen sinsemellan (Fas 1). Denna skillnad 

måste då bero på någon annan anledning än revisionskvalitetsdifferenser. I och med att 

uppsatsens empiriska undersökning är väl täckande på området erhålls en datagrund 

Figur 15 
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vilken möjliggör vidare analyser och bearbetningar som sträcker sig längre än till enbart 

granskning av revisionskvalitetens samband med partnerskapet. 

Som nämnt ovan antar agentteorin ett självmaximerande beteende hos individer (Berle 

& Means 1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 

1983, Jensen & Meckling 1976). Detta beteende blir även aktuellt att komma ihåg om 

undersökningen inte kan påvisa ett samband till revisionskvaliteten. Självmaximerandet 

hos partnerna innebär här att strukturen i revisionsbolagens ägarskap bör vara utformad 

på ett sätt som tillfredsställer partnernas självmaximering på bästa sätt. Denna 

självmaximering innebär som nämnt en hög monetär ersättning genom höga utdelningar 

till partners. Av denna anledning är det intressant att studera huruvida olika 

partnerskapsstrukturer kan inverka på verksamhetens prestation och resultat, och 

därigenom på partnernas erhållna utdelning och ersättning. Om inte heller detta 

samband kan påvisas i undersökningen finns en tredje möjlig förklaring till variationen 

mellan bolagens partnerstrukturer. Denna bygger på att organisationer i olika 

utsträckning blir låsta av sina tidigare beslut och åtaganden. Genom att möjligheten i 

nya beslut inskränks av tidigare besluts utfall och vägval kan det som existerar idag 

förklaras av dessa tidigare beslut. Detta sätt att förklara verkligheten kallas 

stigberoendeteorin (Path Dependency), vilket utreds av bland andra Ireland (1999), 

Stafsudd (2006) och Lynall et al (2003). Applicerat på revisionsbolagen säger teorin att 

dagens partnerskap i respektive revisionsbolag är ett resultat och en konsekvens av 

tidigare beslut. 
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4. Empirisk metod 

Under den empiriska metoden beskrivs hur studien genomförs praktiskt och varför den 

görs just så. Studien är uppbyggd i tre olika faser där fas ett innebär en granskning av 

olika dokument från de sju största revisionsbolagen i Sverige samt visst material från 

tidigare forskning och Revisorsnämnden. I den andra fasen genomförs intervjuer med 

ledande befattningshavare från revisionsbolagen. Den tredje fasen innebär att enkäter 

skickas ut till revisionsverksamma individer, för att möjliggöra prövningar av 

utvecklade hypoteser från teoriavsnittet. Den empiriska metoden innehåller även avsnitt 

om analysens genomförande, om studiens tillförlitlighet samt om studiens brister. 

4.1. Studiens metod 

Genomförandet av studien görs med utgångspunkt i syftet med uppsatsen; förklara 

partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. För att kunna förklara detta bygger 

uppsatsen och undersökningen både på ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. 

Studien genomförs med ambitionen att kunna förstå och förklara partnerskapets 

betydelse i revisionsbolagens arbete. Studiens resultat ska också kunna lyftas till en 

större kontext, det vill säga undersökningen ska vara giltig och generaliserbar för 

populationen som helhet vilka är de sju största revisionsbolagen i Sverige. 

Genom att pröva hypoteser som utvecklats utifrån olika teorier, det vill säga ett 

deduktivt angreppssätt, kan studiens resultat påvisa teoriernas användbarhet alternativt 

dess oanvändbarhet. Från hypotesernas antingen försvarande eller förkastande kan 

resultatet från studien användas för att utveckla ny teori på området, som förmår 

förklara partnerskapets inverkningar. Således blir inslag av ett induktivt 

tillvägagångssätt också aktuellt, då teori som förmår förklara ägarskapets påverkan på 

arbetet i revisionsorganisationer är mycket begränsad. Denna uppsats ska alltså utveckla 

tidigare brist på forskning om partnerskapet som ägarform i revisionsbolag. 

4.2. Studiens utformning 

För att studien ska besvara vilken roll revisionsbolagens partnerskap, och dess struktur, 

spelar på revisionskvaliteten genomförs studiens empiriska del i tre olika faser på sju 

olika revisionsbolag: KPMG, PwC, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, BDO och 

Masarz SET, det vill säga de sju största i Sverige. Inledningsvis görs en undersökning 
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utifrån ett flertal dokument, där revisionsbolagens årsredovisningar utgör lejonparten. 

Därefter genomförs semistrukturerade intervjuer med ledande befattningshavare på 

respektive bolag för att undersökningen ska förmå att beskriva verkligheten och 

sambandet mellan partnerskapet och revisionskvaliteten på ett ingående sätt. Slutligen 

skickas enkäter ut till revisorer och partners i de sju bolagen där olika frågor ska 

besvaras om hur respondenten tänker och agerar i olika sammanhang och situationer 

samt hur denne person påverkas av partnerskapet. Svaren från enkäterna blir vår 

empiriska data vilken ligger till grund för prövningen av hypoteserna. 

I första fasen av den empiriska undersökningen görs en granskning av olika dokument 

för att bland annat få fram data för partnerskapet i de olika revisionsbolagen. Datan 

samlas här in för verksamhetsåren 2005/2006, 2007/2008 och 2009/2010 (samtliga 

revisionsbolag i studien har brutet räkenskapsår) och hämtas från årsredovisningar, 

aktieböcker, tidigare forskning (Tagesson & Öhman 2011) samt dokument från 

Revisorsnämnden. Denna undersökning görs för att ge oss kunskap om hur varje bolag 

har sitt partnerskap utformat, för att få oss mer förstående hur partnerskapet ser ut och 

hur det varierar med att andra aspekter såsom utdelning till partners, vinst i bolaget 

etcetera. 

Denna första fas av undersökning innebär även att vi ser närmre på den beroende 

variabeln revisionskvalitet då vi undersöker material från Revisorsnämnden angående 

straffsanktioner på revisorer samt skrivningar till revisorsexamen och högre 

revisorsexamen. Vi studerar även under fas 1 revisionsbyråernas förmåga att göra 

korrekta uttalanden avseende going concern, det vill säga det reviderade företagets 

förmåga att fortleva de efterkommande tolv månaderna. Första fasen i studien blir 

således innehållsrik för förståelsen av hur partnerskapet fungerar. 

Den andra fasens empiriska undersökning, intervjuerna, genomförs för att vi ska få en 

bättre förståelse för partnerskapets samband och sammanhang, utifrån ledande 

befattningshavares intervjusvar. Den person i respektive bolag som är bäst lämpad för 

oss att ta kontakt med är styrelseordföranden, då denne enligt Aktiebolagslagen 

(2005:551, 8 kap., 4, 17 §§) ”skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen 

fullgör de uppgifter som anges i 4-7§§” vilket bland annat innebär att ”styrelsen svarar 

för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter” samt att 

”styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att […] bolagets 
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ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt”. Således blir 

styrelseordförandens roll bland annat att tillse att den interna kontrollen och riskarbetet 

görs på ett sätt som betryggar bolagets ekonomiska förhållanden. I och med att 

revisionskvaliteten på olika sätt påverkar risken i revisionsbolaget blir 

styrelseordföranden den person som har det största ansvaret för att revisionskvaliteten 

håller en hög nivå, och därmed den mest passande personen för oss att rikta in oss på 

vad gäller intervjuerna. De sätt vilka revisionskvaliteten påverkar revisionsbolagets 

riskexponering är exempelvis genom bolagets rykte och varumärke (bristfälliga 

revisioner ger förutsättningar för dåligt rykte bland klienter), skadeståndsanspråk 

(klienter och intressenter till revisionen kan utkräva ersättning för bristfälligt utförda 

revisioner, dock finns försäkringar som täcker upp vissa ersättningar) och andra straff 

och sanktioner mot revisionsbolaget och i detta verksamma revisorer från främst 

tillsynsorganisationen Revisorsnämnden. Intervjuerna genomförs dessvärre inte enbart 

med revisionsbolagens respektive styrelseordförande på grund av tidssvårigheter för 

dem, utan somliga intervjuer görs istället med andra ledande befattningshavare i 

organisationen som även de besitter en stor insyn i verksamheten och organisationen 

samt har en gedigen kunskap om partnerskapet. 

Den tredje delen i den empiriska studien inkluderar enkätundersökningen, där enkäterna 

utformas med syftet att samla in relevant data som senare ska användas för att pröva 

hypoteserna och de olika sambanden som utvecklades under teoriavsnittet. Prövningen 

kommer antingen leda till ett förkastande eller accepterande av hypoteserna, och således 

utgör enkäterna en viktig del i studien. 

Både intervjuerna och enkäterna kommer genomföras under en koncentrerad tidsperiod, 

vilket innebär att dessa undersökningar blir av typen tvärsnittsdesign. Det är dock en 

förenkling av undersökningarna i och med att särskilt intervjuerna i vissa frågor 

kommer innehålla ett längre tidsperspektiv då vi ber respondenten att svara ur en 

historisk aspekt, det vill säga hur något har utvecklats och förändrats över tid. Hur som 

helst är det att föredra att genomföra både intervjuerna och enkäterna över en längre tid 

för att se om respondenternas svar varierar i takt med att olika förutsättningar varierar, 

vilka framkommer i första fasens undersökning. På grund av uppsatsens begränsade tid 

genomförs dock inte denna typ av longitudinell undersökning. 
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Studiens utformning och design har valts för att på bästa sätt utreda hur 

revisionsbolagens ägarförhållanden kan påverka revisionskvaliteten. Sättet som studien 

genomförs på har utformats efter tanken att studien även ska ha möjlighet att 

generaliseras till miljöer där förhållandena och kontexten är likvärdiga de som studerats. 

Genom att se på både årsredovisningar och andra dokument, intervjua olika ledande 

personer inom revisionsbranschen och slutligen genomföra enkäter som påvisar 

revisors, såväl partners som icke-partners, agerande och tänkande kommer studien att 

kunna besvara hur partnerskapet påverkar revisionskvaliteten. Framför allt kommer den 

egenskapen att revisionsbolagen sinsemellan skiljer sig åt i uppbyggnaden och 

strukturen belysas för att kunna se om revisionskvaliteten varierar i takt med att 

partnerskapsuppbyggnaden varierar. Skulle studien visa att revisionskvaliteten inte 

varierar i takt med att partnerskapet förändras leder denna studie då vidare till nya 

viktiga frågor: Hur kommer det sig att bolagen har skiftande partnerskapsstrukturer då 

det inte påverkar revisionskvaliteten? Vilka anledningar finns det att det existerar en 

differens mellan bolagen i partneruppbyggnaden? Ger olika partnerskapsstrukturer olika 

effekter på ekonomisk effektivitet och lönsamhet i verksamheten? 

4.3. Empiriskt material 

För att kunna besvara problemformuleringen krävs ett relevant infångande av empiriskt 

material. Vi anser att detta material fördelaktigast fås in genom att vi ser på praktiken 

utifrån flera empiriska datakällor, särskilt i och med att föremålet för studien inte 

undersökts tidigare. Nedan följer respektive datakällas argumentation till varför just den 

datainsamlingen genomförs. 

4.3.1. Första fasens empiriska material 

Ur den första fasens data erhålls en bild av hur respektive bolag har sitt partnerskap 

uppbyggt och vilka konsekvenser detta får i form av Revisorsnämndens aktioner och 

rättfärdiga uttalanden om going concern. För de tre åren studien genomförs (2005/2006, 

2007/2008 och 2009/2010) kan detta material samlas in och uppsatsen får svart på vitt 

till exempel andel partners av verksam personal inom bolaget, monetär avkastning per 

partner, andel provskrivande revisorer som klarade revisorsexamen för respektive bolag, 

antal sanktioner från Revisorsnämndens sida utslaget per anställd revisor, korrektheten i 

going concern-uttalanden etcetera. Således ger denna fas datainsamling ett rikt material 

att bygga vidare uppsatsen på. 
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4.3.2. Intervju 

Intervjuerna genomförs med ledande befattningshavare på revisionsbolagen i studien. 

Att få möjlighet att göra denna typ av undersökning värderar vi mycket högt. 

Intervjuerna ger, i och med intervjupersonernas position och makt i frågor rörande 

partnerskapets utformning, en otrolig dignitet och tyngd till studien eftersom dessa 

individer överblickar partnerskapet bredare och mer ingående än någon annan inom 

revisionsmarknaden. Att få dessa personers syn och tankar om partnerskapet och dennas 

påverkan på utförda revisioner är dessutom vad vi vet unikt, då någon liknande 

forskning inte gjorts tidigare. Genom intervjuerna kan vi säkerställa att uppsatsen 

genomförs med en stor överensstämmelse med hur revisionsbranschen ser ut i 

verkligheten, och vi som skapar uppsatsen kan genom intervjuerna och tiden med dessa 

individer bilda oss en långt mycket större förståelse för hur och varför partnerskapet ser 

ut som det gör. Intervjuerna är således en viktig källa i uppsatsen, och dessa kan ge oss 

svar och vinklingar av verkligheten som inte enkäterna förmår göra. Även den senare 

analysen blir starkt positivt påverkad genom att intervjuerna kan bidra till en större 

praktisk förståelse. 

4.3.3. Enkät 

Enkäterna är den data vilken vi ska genomföra för att få en möjlighet att pröva 

hypoteser. Dessa prövningar kommer leda till att hypoteserna antingen förkastas, vilket 

innebär att sambandet inte finns såsom vi framställt det, eller icke förkastas, och således 

påvisas att empirin kan förklaras på det sätt som teoriavsnittet framställt. 

4.4. Den empiriska studiens genomförande 

Varje fas genomförs på mycket skiftande vis. Nedan beskrivs hur respektive 

datainsamling går till och varför det görs på just det sättet. 

4.4.1. Första fasen 

Under detta insamlingsarbete genomförs granskningar av diverse dokument och 

inhämtat material från revisionsbolagen samt andra institutioner. Årsredovisningarna 

från revisionsbolagen fås framför allt från databasen Affärsdata, vilken tillhandahålls av 

Linnéuniversitetets biblioteks hemsida. Vissa årsredovisningar inhämtats dock från 

revisionsbolagen direkt, både elektroniskt och i pappersform, då dessa är i en förlängd 
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version och därigenom har ett större informationsinnehåll än de årsredovisningar som 

finns hos Affärsdata. Från revisionsbolagen hämtas direkt också aktieböcker. 

Vi granskar också inköpta dokument från Revisorsnämnden angående provskrivningar 

samt sanktioner mot fel och misstag i utförda revisioner, vilken vi fått skickad till oss 

via mail efter beställning. 

Slutligen ingår i fas 1 även att ta del av tidigare forskning om going concern-uttalanden, 

och dessas korrekthet. Detta material hämtas från Tagesson och Öhman (2011) och 

deras studie om just revisionsbolags going concern-uttalanden, vilken likt vår omfattar 

Sveriges sju största revisionsbolag. Anledningen till varför materialet hämtas från 

sekundärdata beror på att en egen insamling hade varit ytterst tidskrävande, och med 

den tidsram vi har att förfoga över ogenomförbar. Materialet som Öhman och Tagesson 

(2011) ställer till förfogande utgör ett utkast till en vetenskaplig artikel, något som bör 

innebära förutsättningar för en korrekt och objektiv data. Detta till trots kommer datan 

som vi utifrån Öhmans och Tagessons studie använder att granskas och sättas i relation 

till vår kontext och vårt problem, allt för att få ett material som är applicerbart på vårt 

problem. 

4.4.2. Intervju 

Intervjuerna vi genomför görs genom högtalartelefon, vilket medför att vi båda 

uppsatsskribenter kan vara delaktiga i samtalet. Strukturen på intervjuerna är 

semistrukturerad då vi har ett tydligt fokus i intervjun men samtidigt arbetar i en 

riktning som inte ska riskera ett ställande av ledande frågor eller riktande av intervjun 

på ett för informationshämtningens skull ickefördelaktigt sätt. Frågorna hålls således så 

korta och öppna som möjligt, men samtidigt så specificerade att respondenten inte 

svarar på fel fråga. På detta sätt låter vi företrädaren för revisionsbolaget tala om det 

han/hon finner relevant i förhållande till vårt fokus på frågan (Bryman & Bell 2005). 

Intervjun görs efter en noga utarbetad intervjuguide (se bilaga 1). 

Praktiskt fungerar intervjuerna så att vi sitter i ett stängt rum med en högtalartelefon 

samt en diktafon, för att på detta sätt kunna tala ostört med individen samt kunna spela 

in samtalet för att möjliggöra analyser av intervjun. Motparten i intervjun befinner sig i 

sitt kontor och således även han/hon ostört. Intervjuerna börjar med att vi presenterar 

oss, vår uppsats och dess syfte, presenterar att samtalet och vad individen säger är helt 
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anonymt och att det kommer kodifieras i uppsatsen. Vi frågar också självklart 

respondenten om denne godkänner att vi spelar in samtalet. Vi säger också att materialet 

kommer att raderas så fort vi har arbetat färdigt med det. Godkänner inte motparten 

inspelningen av intervjun antecknar vi ned utsagorna i intervjun istället. 

Samtliga intervjuer föregås av en inledande kontakt där vi kortfattat presenterar oss och 

vår studie. I detta läge får också intervjupersonen veta vad vi kommer fråga om i 

ungefärliga termer. Genom denna introduktion till frågorna får intervjupersonen tid för 

att begrunda frågorna och därmed kan vi få väl genomarbetade svar. Dock finns det, 

som med det mesta, även nackdelar. Främst riskerar vi att få politiskt korrekta svar som 

säger det intervjupersonen bör säga framför det som personer upplever. 

Genom detta sätt att arbeta med intervjuerna kan vi genomföra en professionell intervju 

där vi får ett stort informationsbatteri av representanterna för revisionsbolagen. 

Informationen som individerna lämnar är förhoppningsvis i de flesta fallen 

överensstämmande med verkligheten i och med att vi tydliggjort att dessa personer, och 

vad de säger, aldrig kommer offentliggöras eller presenteras i uppsatsen i specifika 

termer utan endast anonymt och utan presentation av bolagstillhörighet. 

4.4.3. Enkät 

Tredje fasens studie, enkäterna, skickas ut till revisionsverksamma individer, där 

konkret följande roller/titlar existerar: revisorsassistenter, godkända revisorer, 

auktoriserade revisorer samt partners (som också antingen är godkända eller 

auktoriserade revisorer). Anledningen att enkäten endast riktar sig till revisionsarbetare 

är helt enkelt den att de har störst påverkan på revisionskvaliteten. Man kan dock tänka 

sig att även andra anställda inom revisionsbolagen kan påverka revisionskvaliteten, 

både genom att dessa personer hjälper till i vissa moment, som exempelvis skattejurister 

gör vad gäller avancerade skattesituationer, men också genom deras påtryckningar av 

olika slag på revisionsverksamma individer. Den sistnämnda faktorn är inte helt 

irrelevant eftersom det är logiskt att tänka sig att särskilt partners som inte är 

verksamma revisorer förmodligen på olika sätt försöker se till att även 

revisionsmedarbetarna arbetar som han/hon vill samtidigt som denne person inte kan 

revisionsarbetet som sådant i och med att hon/han inte är verksam revisor. Dock, för att 

enkäten skulle vara möjlig att genomföra på grund av svårigheter med att få tag på 
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respondenter riktar sig enkätstudien enbart till revisionsverksamma individer på olika 

nivåer i bolagen. 

Även enkätundersökningen riktar sig enbart till de sju största revisionsbolagen. Genom 

Revisorsnämndens register över revisionsbolagens revisorer kunde vi få tag på 

godkända samt auktoriserade revisorers e-postadresser. I detta material ingår även de 

partners vi ville få möjlighet att skicka ut enkäten till, eftersom de också är verksamma 

revisorer. Problemet med att använda Revisorsnämndens register är att de inte för 

register över revisorsassistenter, varför dessa inte i lika hög utsträckning finns med i 

urvalet. Genom kontakt med respektive revisionsbyrå har någon enstaka byrå valt att ge 

ut ett fåtal av sina revisorsassistenters e-postadresser medan majoriteten valt att inte 

göra det. Dessa begränsningar för studien minskar naturligtvis urvalets 

representerbarhet för populationen som helhet, dock är det inte så att studien står och 

faller med detta faktum eftersom det snarare är intressant att få godkända och 

auktoriserade revisorers utsagor, i vilka även partners ingår, snarare än 

revisorsassistenters då de i större utsträckning påverkar revisionskvaliteten genom deras 

positioner. Att det är de kvalificerade revisorerna som är de juridiskt ansvariga för 

revisionen, stärker ytterligare dessa personers betydelse framför revisorsassistenternas.  

Själva enkätutskicket gjordes genom e-postkontakt, i vilket respondenten erhöll en länk 

till enkäten.  Både själva e-postmeddelandet och introduktionen till enkäten, så kallat 

missivbrevet, innehåller samma text så att respondenten ska förstå att hon/han kommit 

rätt efter att ha tryckt sig vidare via länken i e-posten. 

Enkäten skickades först ut till ett stratifierat slumpmässigt urval. På grund av en låg 

svarsfrekvens i detta urval utökades urvalet flerfaldigt till det andra utskicket varav ett 

tillräckligt högt antal respondenter svarade. Dock svarade även ett flertal individer efter 

påminnelsen som gjordes till urval 1 i samband med att enkäten skickades ut till urval 2. 

Mellan första utskicket och andra utskicket dröjde en vecka, och ytterligare några dagar 

senare skickades en tredje respektive andra påminnelse ut. Några dagar efter dessa 

påminnelser stängdes enkäten. Totalt svarade 85 av 803 i enkäten. 

4.4.3.1. Enkätens pilotstudie 

Ett viktigt faktum i enkätstudier är att när väl enkäten skickats ut till respondenterna går 

det inte att justera något i den. På grund av att man som utvecklare till enkäten inte kan 
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förklara vad man avser i enkäten för respondenten måste enkäten vara så utförlig att 

missförstånd och feltolkningar minimeras, även om detta är ett svårt arbete. I och med 

att man som examensskribent är så inne i sin värld av forskare, vetenskapliga artiklar, 

teoretiska resonemang och så vidare är det av stor vikt och nytta att låta en utomstående 

ta sig en titt på enkäten och säga sitt om den, det vill säga genomföra en pilotenkät. 

(Bryman & Bell 2005) 

I vår studie kontaktade vi ett av de revisionsbolag som ingår i vår population och bad 

dem om hjälp angående pilotstudien. Vi fick då kontakt med en studentansvarig på det 

bolagets kontor här i Växjö. Själva förfarandet gick till så att vi skickade enkäten till 

pilotrespondentens mail och sedan fick denna revisor svara och begrunda hur vi uttryckt 

oss. Då pilotrespondenten önskade att vi hade e-postkontakt framför fysiska möten 

genomfördes pilotstudien och kontakten på det sättet. Vi fick efter ett par dagar svar på 

hur revisorn ansåg att enkäten var utformad där vi i vissa begrepp varit för långt ifrån de 

uttryck som användes i verkliga revisioner och sammanhang, varefter vi justerade 

enkäten. Genom de åsikter om strukturen, begreppen och frågorna i övrigt som vi erhöll 

från pilotrespondenten möjliggjordes att en bättre enkät kunde utformas från vår sida, 

varför vi är oerhört tacksamma för att vi fick hjälp med enkäten. 

4.5. Urval och begränsningar 

Uppsatsens tid för genomförande är som bekant tidsmässigt begränsad. Detta gör att 

undersökningar över tid inte är möjligt att genomföra. Dock kan vi med olika rapporter 

och liknande dokument göra en undersökning som blir longitudinell (Bryman & Bell 

2005). Den första fasen genomförs just med olika dokument vilket gör att vi väljer att 

göra denna undersökning från 2005 fram till och med 2010, och se på vartannat 

verksamhetsår (2005/2006, 2007/2008 och 2009/2010). Fas två och fas tre genomförs 

dock enbart i nuläget, det vill säga intervjuer och enkäter utgår från som det ser ut idag 

på revisionsmarknaden. Dock, särskilt i fas 2, ställs vissa frågor som tar sikte på en 

utveckling, det vill säga en historisk aspekt på ämnet i fokus. Genom detta blir även 

denna del av studien av longitudinell karaktär (Bryman & Bell 2005). 

Undersökningen som helhet har, som presenterats ovan i 4.2. Studiens utformning, 

genomförts på Sveriges sju största revisionsbolag. Anledningen till att studien 

genomförs på de sju största revisionsbolagen i Sverige är att dessa reviderar majoriteten 

av de svenska bolagens finansiella information och att det är hos dem vi kan se ett 
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tydligt partnerskap (Grönboken 2010, Liu & Simunic 2005, PwC 2010). Att undersöka 

de mindre aktörerna blir mycket tidskrävande och ger inte lika mycket tillbaka i form av 

empirisk kännedom i förhållande till arbetet det tar att undersöka dessa jämfört med de 

sju största. Att de sju största revisionsbolagen står för en klar majoritet av utförda 

revisioner och därigenom är de som i största utsträckning påverkar vår beroende 

variabel revisionskvalitet på svensk marknadsnivå, förstärker en prioritering av dessa 

aktörer i studien. Genom att se på de sju största revisionsbolagen i Sverige blir 

undersökningen genomgående och till betydande del heltäckande för den svenska 

revisionsmarknaden. 

 En annan tydlig begränsning som görs av både tidsmässiga såväl som ekonomiska skäl 

är att intervjuerna endast genomförs över telefon och inte i en verklig miljö. Genom att 

vi istället skulle valt att transportera oss till respektive revisionsbolags representanter 

kunde vi under intervjuns gång fått andra intryck och även sett hur intervjupersonen 

reagerar på olika frågor vi ställer och diskussioner som utvecklas. Man kan i dessa 

situationer även se om intervjupersonen tycker det är svårt/tufft eller lätt att svara på 

frågorna vi ställer. Den faktorn att människor i allmänhet får ett större förtroende för en 

person man möter fysiskt, och inte enbart över telefon, skulle också gjort att vi som 

intervjuare fått ett större förtroende.  

En fördelaktig aspekt på intervjuerna är att vi får möjlighet att genomföra dem med 

nästintill samtliga revisionsbyråer som ingår i vår population för studien, det vill säga 

sex av de sju största revisionsbolagen i Sverige. Representanterna från respektive bolag 

är i samtliga fall ledande befattningshavare, det vill säga styrelseordföranden eller annan 

person med liknande insyn och inflytande i partnerskapsfrågan. Det sjunde bolagets 

representant var till att börja med positiv till intervjun och ett datum och tid för 

intervjun fastslogs. Vid den bestämda tidpunkten för intervjun svarade dock inte 

intervjupersonen och efter ett flertal försök att nå denna avslutades intervjuförsöket. 

Tiden efter har vi försökt nå personen i fråga, både via telefon och e-post, dock helt utan 

framgång varför denna intervju ses som ett bortfall i studiens Fas 2-undersökning. Att 

mista en av sju representanter är naturligtvis inte gynnsamt för studien, dock har som 

sagt sex av sju revisionsbolag varit tillmötesgående vad gäller intervjuerna vilket gör att 

studien får en stor insikt i vad ledande befattningshavare upplever och tänker angående 

ägarskapet i revisionsbolagen. 
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Enkätens urval anpassades till revisionsbolagens respektive storlek i form av antal 

kvalificerade revisorer, där bolag med ett större antal kvalificerade revisorer fick en 

större plats i urvalet. 

En begränsning i urvalet, vilken redan är beskriven ovan i 4.4.3. Enkät, är att 

enkätstudien endast omfattade ett fåtal revisorsassistenter på grund av att de inte ingick i 

Revisorsnämndens register.  

Ett problem med att genomföra en enkätstudie som fokuserar på revisorer och 

revisionsverksamhet på denna tid av året, det vill säga våren, är att det för lejonparten 

av revisorerna är den mest hektiska tiden på hela året (Gudmundsson & Lif 2004). Detta 

har visat sig i den låga svarsfrekvensen i enkäten (10,6 procent). Denna aspekt påverkar 

dock inte representerbarheten för urvalet gentemot populationen då alla bolag befinner 

sig i denna situation. Det faktiska bortfallet är dock på vissa punkter inte bra för 

studiens validitet eftersom det riskerar snedvrida proportionaliteten mellan vilka som 

svarar gentemot populationen som sådan (Bryman & Bell 2005, Trost 2007). Mer om 

bortfallet, och dess konsekvenser, i enkäterna nedan i 5.5.1.1. Bortfallsanalys. 

4.6. Operationalisering av variabler och faktorer i 

intervjuerna 

Målet med intervjuerna är att fånga in och förklara delar av empirin som inte enkäterna 

förmår göra, och att förbättra förutsättningarna för att enkätfrågorna blir utformade på 

ett så lämpligt sätt som möjligt. För att intervjuerna ska kunna bidra med detta till 

studien krävs att de samband och hypoteser som ovan utvecklats och beskrivits i 

teoriavsnittet görs om till frågor, frågor som på olika sätt kan pröva teorierna. Under 

detta avsnitt operationaliseras de delar av teorin som ska prövas utifrån intervjuerna.  

Frågorna under intervjuerna utformas utifrån ett strukturerat sätt, där varje fråga har ett 

tydligt fokus och ska besvara ett tydligt problem. Dock har respektive fråga inslag av 

frihet på det sätt att respondenten får besvara frågan på det sätt vilken denna tolkar 

frågan, och då frågorna har som ambition att inte vara angivna alltför detaljerade blir 

denna frihet i svaret ett viktigt inslag i intervjun. Beroende på vad respondenten väljer 

att besvara vår ställda fråga med får vi en uppfattning om vad respondenten anser viktigt 

inom frågans fokusområde. Om respondenten dock inte alls besvarar frågan utifrån de 

aspekter vi behöver för vår uppsats problem och syfte måste vi ingripa och leda tillbaka 
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respondenten till ämnet. Friheten i frågorna kombinerat med den klara strukturen och 

upplägget i frågorna innebär därför att intervjuerna genomförs med ett semistrukturerat 

utgångssätt. (Bryman & Bell 2005) 

Respondenterna i intervjuerna är ledande befattningshavare i revisionsbolagen (se ovan 

4.2. Studiens utformning). 

Intervjun med revisionsbolagen delas upp i sju olika avsnitt där vardera representerar 

olika empiriska intresseområden för uppsatsen. Det första avsnittet benämns allmänt om 

partnerskapet och behandlar, precis som rubriken antyder, lite inledande frågor till 

respondenterna. I denna del av intervjun vill vi få information om vilka egenskaper 

revisionsbolaget prioriterar och belönar hos anställda som är presumtiva partners. Vi 

vill här få en bild av vad som förväntas och krävs av verksamma revisorer med hänsyn 

till att de en dag ska kunna bli partners. Genom denna information kan vi se hur 

partnerskapet påverkar de individer som vill bli partners eftersom de måste arbeta på det 

sätt som krävs för att kunna bli partner om de verkligen vill bli det. Vi vill också få mer 

information om hur bolaget i fråga utnämner sina partners, det vill säga hur processen 

sker att bli partner, samt om partnerskapet finns i olika nivåer där olika partners har 

olika andelar i revisionsbolaget. Slutligen passar vi på att få en mer öppen bild av 

respondenten genom att fråga vilka fördelar och nackdelar ett partnerskap kan innehålla. 

Fråga 1: Hur blir man partner (delägare) hos er?  

Fråga 2: Hur sker processen att bli invald till partner? 

Fråga 3: Har ni olika nivåer på ert partnersystem, det vill säga har ni partners med 

olika stora aktieinnehav? 

Om ja… 

Fråga 4: Hur många nivåer har ni? Vad gör vilken nivå man tillhör? Hur många 

partners finns på de olika nivåerna? Vet de övriga anställda om dessa olika nivåer? 

 

Fråga 5: Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att ha ett partnerskap, generellt 

inom ett företag och särskilt i en revisionsbyrå? 

Följande del i intervjun fokuserar på den första faktorn i studien, motivation, där vi vill 

få respondentens bild av vad det är som motiverar de anställda revisorerna till att bli 

partners. Olika anledningar har utvecklats under teoriavsnittet som kan förklara varför 
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revisorer motiveras av ett framtida eventuellt partnerskap och intervjuerna ska därför 

fördjupa vår bild av motivationsaspekten. Vi vill även se varför partnerskapet är 

motiverande för befintliga partners. För att motivationen skall förstås ingående från vår 

sida kommer vi även be respondenten att beskriva och förklara hur just de på det 

revisionsbolaget har tänkt när de utformat sin partnerskapsstruktur. 

Fråga 6: Verkar partnerskapet motiverande? 

Fråga 7: Finns det andra mer motiverande partnerstrukturer? 

Fråga 8: Hur är ert belöningssystem för partnerna utformat?  

Fråga 9: Varför har ni det på detta sättet? 

Den tredje delen i intervjun tar upp faktorn kultur och för att denna faktors inverkan på 

revisionskvaliteten ska förstås kommer här belysas vilken kultur respektive bolag har 

och hur de väljer att beskriva den. En viktig del i studien blir här att försöka se hur 

partnerna på bolaget kan påverka bolagskulturen, det vill säga hur de kan influera de 

andra anställda i deras revisionsarbete. Genom kunskapen om hur partners påverkar 

kulturen kan vi senare dra slutsatser om hur denna påverkan förändras i takt med att 

partnerstrukturen förändras, ett sätt att studera partnernas kulturpåverkan blir genom 

intervjuerna. Vi frågar också respondenten hur denne anser att en partnerutnämning 

påverkar individen på ett personligt plan, med ambitionen att få reda på om partnern 

eventuellt ändrar sitt beteende eller attityd efter utnämningen. 

Fråga 10: Hur skulle du beskriva kulturen hos er?  

Fråga 11: Skulle du säga att er kultur är stark, ge exempel? 

Fråga 12: Vilka egenskaper har era partners? 

Fråga 13: Tror du era partners påverkar byråkulturen hos er?  

Om ja… 

Fråga 14: Hur påverkar partnerna bolagets kultur? 

 

Fråga 15: Vad innebär det att bli partner? 

Efter kulturfaktorn finns övervakningen i revisionsbolaget i fokus, för att se om teorin 

avspeglar verkligheten på så sätt att partnerna utför kontroll, tillsyn och övervakning på 

medarbetare i organisationen, utifrån ett agentteoretiskt agerande där partnerna 

motiveras till detta arbete för att maximera sin avkastning genom utdelningar från 
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bolagets vinst. Frågorna syftar även till att studera om befintliga partners övervakas, och 

vi försöker också se om partnerna får andra mer ansvarsfulla roller då de träder in i 

ägarkretsen för att se om partnerskapet enligt Maslows (1943) och Herzberg et als 

(1959) motivationsteorier ger arbetsmotivation. 

Fråga 16: Har ni uppföljning och utvärderingar av befintliga partners? 

Fråga 17: I samband med partnerutnämning, vad är det som generellt förändras för 

partners sett till arbetsuppgifter och ansvar? 

Om ja… 

Fråga 18: Varför får partners ökat ansvar och andra arbetsuppgifter i bolaget? 

Den sista faktorn som undersöks under intervjuerna är personstrukturen. Här vill vi 

studera huruvida partnerna är de som sköter nyanställningar och rekryteringar, för att se 

om de har möjligheten att reproducera sig genom att ta in liktänkande och likartade 

personer till bolaget. 

Fråga 19: Vem sköter rekryteringen av nyanställningar i bolaget? 

Det näst sista området för intervjun riktar sig till mer filosofiskt ställda frågor där 

respondenten får tänka till angående strategin med deras partnerskap och varför de valt 

att ha just den strategin. Vi vill här belysa om bolagen sinsemellan har skiftande åsikter 

om hur ett partnerskap ska utformas, och sedan jämföra deras svar till informationen 

som framkommer under uppsatsens andra faser för att se om respondentens svar 

tenderar att variera i något i mönster. Vi vill i detta avsnitt också inrymma frågor som 

siktar på att respondenten ska få vädra sina tankar utöver det som intervjupersonen gjort 

under intervjun genom diverse utsvävningar i olika frågor. Genom fråga 22 nedan får vi 

dessutom möjlighet att få in empiriska attityder angående partnerskapets eventuella 

samband med revisionskvaliteten, vilket gör frågan mycket viktig. 

Fråga 20: Finns det någon viss strategi med partnerskapets sammansättning?  

Om ja… 

Fråga 21: Vad är ert syfte med att ha den specifika strategin? 

 

Fråga 22: Tror du personligen att det kan finnas något samband mellan partnerskapet i 

revisionsfirmor och revisionskvaliteten, och är detta samband negativt eller positivt? 
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Fråga 23: Tycker du att det finns någon annan fråga som vi missat att ställa som vi 

skulle ha ställt angående sambandet mellan partnerskapsstrukturen och 

revisionskvaliteten? 

Den avslutande delen i intervjun innehåller mer specifika detaljfrågor än ovan tidigare 

frågeavsnitt gjort. Dessa frågor ställs bland annat för att komplettera den första fasens 

undersökning. 

Fråga 24: Vilken antal godkända respektive auktoriserade revisorer hade ni för 

verksamhetsåren 05/06, 07/08 samt 09/10? 

Fråga 25: Antal anställda inom revisionsverksamheten samt vilken könsfördelning som 

råder här, då vi endast sett för ert bolag som helhet i årsredovisningen, för respektive 

år? 

Fråga 26: Antal revisionsuppdrag för respektive år? 

Fråga 27: Revisionens del av omsättningen för respektive år? 

Fråga 28: Skulle vi kunna få ta del av aktieboken (ägarförteckningen)? 

Genom dessa frågor är vår ambition att vi inför vidare fas 3-undersökningen (enkäten) 

är mer införstådda hur partnerskapet på olika sätt varierar och varför den gör det, ur en 

empirisk synvinkel. 

4.7. Operationalisering av variabler och faktorer i 

enkäterna 

Genom enkäterna ska hypoteserna prövas mot praktiken, vilket är en väsentlig del i 

denna studie (se bilaga 3 för enkäten). Enkäterna riktar sig till verksamma individer 

inom revision; revisorsassistenter, godkända revisorer, auktoriserade revisorer samt 

partners inom revisionsverksamheten. Genom att dessa människor besvarar hur de olika 

faktorerna påverkar dem i deras arbete, och därigenom revisionskvaliteten, får vi ett 

underlag till att pröva och bedöma faktorernas teoretiska samband som utvecklats ovan i 

teoriavsnittet. 

Under nedan respektive faktor argumenteras vilka frågor som kräver ett svar för att 

möjliggöra en prövning av hypoteserna. Varje faktor, förutom personstrukturen i 

revisionsbolaget, innehåller dock ett tvåstegssamband: för det första mellan 

partnerskapet och dess utformning gentemot faktorn i fråga, samt för det andra mellan 
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faktorn och den revisionskvalitet revisionsbolaget presterar. Frågorna som ställs i 

enkäten är således utformade utifrån att kunna förklara båda delsambanden, för att på så 

sätt kunna förklara det hela sambandet: vilken effekt partnerskapet har på 

revisionskvaliteten. 

Under enkätfrågornas operationaliseringsavsnitt fokuseras på hur respektive faktor på 

fördelaktigaste sätt mäts, eftersom man med operationalisering menar just hur teorin 

kan omformuleras till frågor som ska ställas för att undersöka teoretiska sambands 

överensstämmande mot verkligheten (Bryman & Bell 2005). Dock är det långt ifrån 

självklart hur dessa mätningar görs på fördelaktigaste sätt, vilket är anledningen att 

respektive faktors egenskaper nedan utreds för att påvisa hur mätningarna mot 

verkligheten görs i denna studie. 

Enkäten utformas utifrån målet att vara så koncis och kortfattad som möjligt för att inte 

riskera ett stort bortfall. Om enkäten är för stor och omfattande riskeras att endast de 

personer som är mycket engagerade besvarar enkäten, vilket i så fall kan göra att de som 

svarar inte representerar urvalet i och med att det finns individer i revisionsbranschen, 

likt människor i allmänhet, med olika engagemangsnivåer. Enkäten får dock inte göras 

kortare än att alla relevanta frågor får sin nödvändiga plats och därmed kan ställas. 

(Trost 2007) 

Varje av nedan operationaliseringsrubriker görs utifrån tanken att den faktorns 

inverkningar av partnerskapet på revisionskvaliteten ska belysas genom ett flertal 

frågor, för att på så sätt minska risken för att svaren inte tydligt anger sambandet i 

verkligheten. Varje hypotes ska på detta sätt prövas mot data som infångats från ett 

flertal frågor. 

Enkäten utformas i ett enkätprogrammet Artologic som vi fått ta del av genom 

universitetet. I programmet har enkäten både utformats, testats, skickats ut samt 

inhämtats. Programmet ger även möjlighet till att få ut svaren i enkäterna i olika typer 

av rapporter. 

Enkätprogrammet innehåller flera viktiga funktioner för att respondenten skall få en 

enkel och flytande enkät. Dessa funktioner används i vår enkät i form av hoppfunktioner 

där föregående svar från respondenten leder in till särskilda avsedda frågor utifrån de 

tidigare valda svarsalternativen. För att inte enkäten ska kännas jobbig och tidskrävande 
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har också frågebatteriet delats upp i olika sidor så att respondenten inte ser alla frågor på 

en och samma sida, utan trycker sig vidare i de sju olika sidorna i enkäten. 

För att ovan nämnda funktioner ska fungera krävs att frågorna i enkäten är i en viss 

ordning. Förutom detta krav på ordningen sätts frågorna i den följd som bäst gör att 

respondenten klart och tydligt förstår respektive fråga och inte blandar ihop denna med 

kringliggande frågor eller riskerar att påverkas av tidigare svar. Eftersom frågorna 

utformas utifrån de olika faktorerna; motivation, kultur, övervakning och slutligen 

personstruktur i bolaget; blir dock följden i frågorna utformade efter dessa huvudramar. 

Vissa frågor berör dock inte dessa faktorer utan är antingen mer öppna i sin stil eller 

inriktade på ett annat fokus, och dessa frågor är placerade både i början, i slutet men 

också löpande i enkäten. 

Enkäten består av 33 frågor men varje respondent besvarar inte alla frågor i och med att 

respondenterna slussas vidare till frågor avsedda för just dem. Nedan frågor som belyser 

i vilken utsträckning något görs har följande svarsalternativ: obefintlig, svag, måttlig, 

ganska stor, mycket stor samt vet inte om respondenten inte kan besvara frågan. De 

frågor som är formulerade i form av påståendefrågor har följande svarsalternativ: 

instämmer inte alls, instämmer inte, varken eller, instämmer delvis, instämmer helt samt 

vet inte. I de frågor som riktar sig till hur någon aspekt påverkas är svarsalternativen 

följande: mycket negativt, ganska negativt, ingen påverkan, ganska positivt, mycket 

positivt samt vet inte. Vissa frågor har en annan karaktär, och i dessa frågor beskrivs 

svarsalternativen i samband med den aktuella frågan nedan. 

4.7.1. Inledning av enkät 

Det första respondenten möter i enkäten är ett missivbrev, där en rad viktig information 

om oss och vår undersökning kortfattat framgår (se bilaga 2 för missivbrevet). 

Missivbrevet hålls så kort som möjligt för att inte riskera att respondenten tröttnar och 

avstår från att fylla i enkäten på grund av den anledningen. Dock måste missivbrevet 

innehålla en hel del information. Av texten i brevet ska tydligt framgå vilka vi är, var vi 

studerar, vad vi gör och vad vi skriver om. Det måste också framgå att enkäten är en 

fundamental del för studien så att respondenten förstår varför hon/han ska ägna sin tid 

till att bidra till vår studie samt att de som fyller i enkäten är anonyma. Samtidigt som 

nämnd information ska presentas måste missivbrevet hålla en tilltalande layout så den 
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marknadsför både sig och studien som intressant, så att respondenten känner sig 

intresserad av att bidra till den. (Trost 2007) 

Direkt efter missivbrevet ställs ett antal frågor som finns för att beskriva respondenten 

och dennes arbetssituation utifrån olika egenskaper. Genom denna information kan vi i 

de senare frågorna se om respondenternas svar varierar i takt med att 

partnerskapsstrukturen varierar mellan revisionsbolagen, vilket vi får information från 

fas 1 (främst årsredovisningsgranskningen där vi kan se partnerstrukturen), samt om 

kön eller ålder förändrar svaren. 

Fråga 1: Kön 

Fråga 2: Födelseår 

Fråga 3: Vid vilken revisionsbyrå är du verksam? (Svarsalternativ: BDO, Deloitte, 

Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, Mazars SET, PwC) 

Efter dessa inledande enkla frågor ställs ett antal frågor som handlar mer om 

respondentens arbetsmiljö, med inriktning på personalen som finns där. 

 Fråga 4: Hur många arbetar på ditt kontor? Beakta samtliga. 

Fråga 5: Hur många av de arbetande på ditt kontor arbetar med revision? 

Fråga 6: Hur många kvalificerade (godkända eller auktoriserade) revisorer finns på 

ditt kontor? 

Fråga 7: Hur många partners (delägare) finns på ditt kontor? 

Fråga 8: Hur många av partnerna på ditt kontor är kvalificerade (godkända eller 

auktoriserade) revisorer? 

Genom dessa frågor får vi en uppfattning om respondenternas arbetsmiljö och hur 

denna är uppbyggd. Vi kan även se partnerstrukturen på revisorernas kontor, och hur 

många av partnerna som inte är revisorer. Detta är en viktig faktor att kunna se eftersom 

en stor andel icke-revisorer som är partners kan påverka revisionerna i en riktning som 

inte är fördelaktig ur revisionskvalitetssynpunkt (Prop. 1975:103). 

Den sista frågan i denna del av enkäten belyser vad respondenten anser att 

revisionskvalitet innebär. 



 

 
75 

 

Fråga 9: Beskriv kortfattat vad du anser att revisionskvalitet innebär 

Fråga 9 är oerhört viktig för enkäten eftersom enkäten i senare frågor använder ordet 

revisionskvalitet. För att vi ska förstå vad respondenten menar med revisionskvalitet när 

vi senare frågar hur denna påverkas måste vi således veta vad han/hon menar med 

revisionskvalitet. Vi har tidigare i uppsatsen poängterat att revisionskvalitet är ett 

mångfacetterat begrepp. Till att börja med innebär revisionskvalitet att lagar och regler 

följs (FAR Förlag 2006). I fallet att en lag eller regel bryts är detta dock enbart en 

extrem i det avseendet att revisioner med mindre bra kvalitet nödvändigtvis inte behöver 

vara så bristfällig att denna blir föremål för sanktioner. Revisionskvalitet har således fler 

dimensioner. I och med att kvaliteten i revisioner, likt kvalitet generellt sett, innebär att 

nå upp till eller överträffa mottagarnas förväntningar innebär revisionskvalitet också att 

klienter och andra revisionsmottagare subjektivt bedömer revisionskvaliteten (Bergman 

och Klefsjö 2007). Enkätstudien skulle med fördel undersökt vad just dessa aktörer 

definierar revisionskvalitet som men på grund av tidsbrist görs inte detta. Istället utreds 

som sagt vad de som arbetar dagligen med att utföra revisioner anser att 

revisionskvalitet innebär. 

4.7.2. Operationalisering av motivation 

Enkätfrågorna som tar sikte på faktorn motivation ska utifrån olika vinklar belysa 

effekterna som partnerskapet har på individens motivation, men också de effekter som 

motivationen har på revisionskvaliteten. Utifrån respondentens svar i enkätfrågorna ska 

de två hypoteserna som utvecklats i teoriavsnittet kunna utredas, och således är det just 

de teoretiska sambanden i form av utvecklade hypoteser som är grunden i varje ställd 

fråga under motivationsaspekten. 

Det första sambandet som presenterats ovan i teoriavsnittet beskriver hur 

revisionsverksamma människor motiveras av revisionsbolagens partnerskap, utifrån 

främst Herzberg (1965 & et al 1959), Maslow (1943 & 1954) samt Oleson (2004), både 

de individer som redan är partners men också de presumtiva partnerna. De presumtiva 

partnerna, det vill säga de individer som ännu inte är partners, kan delas in i två olika 

kategorier: de som vill bli partners och strävar efter detta i sitt arbetssätt samt de som 

”nöjer” sig med att arbeta som anställda i ett revisionsbolag och inte anpassar sig efter 

vad som krävs för att bli partner. Denna skillnad mellan individer är svår att dra i 

verkligheten, men trots det är det logiskt att anse att en sådan skillnad existerar som två 
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extremer hos de presumtiva partnerna utifrån motivationsfaktorn partnerskapet ger. 

Partnerskapet innebär fördelar, både monetära (högre ekonomisk ersättning) såväl som 

icke-monetära (status, erkännande, självförverkligande), och det är just hur dessa 

värderas av den presumtiva partnern som bestämmer om han/hon ska anse det 

tillräckligt motiverande att eftersträva ett partnerskap och ”slita” hårt för det. 

Förmodligen är det ingen som tackat nej till ett partnerskap om det erbjuds helt sonika, 

men i verkligheten ter det sig så att ett partnerskap innebär ett (mer eller mindre) stort 

arbete för att kunna bli partner, och då är det troligtvis bara de som verkligen vill och 

tror att de kan uppnå partnerställningen som arbetar mot denna nivå i revisionsbolaget. 

Att studera om denna skillnad finns hos individerna i revisionsbolagen blir viktigt 

eftersom vi då kan se om partnerskapets eventuella effekter ger stort avtryck i 

organisationen eller inte. Ju större andel som eftersträvar ett partnerskapsmedlemskap 

desto större avtryck i organisationen genom att fler ändrar sitt beteende efter det 

beteende som premieras och som leder till ett partnerskap. För att kunna se om individer 

som ännu inte blivit partners motiveras av partnerskapet ställs följande fråga. 

Fråga 13: I vilken utsträckning motiveras du i ditt arbete idag av att i framtiden kunna 

bli partner i din byrå? 

För att endast få de individer som ännu inte är partners att besvara frågan ställs en annan 

fråga före fråga 13. Denna fråga tar reda på vilken titel revisionsarbetaren har, för att 

efter svaret slussa vidare respondenten till den fråga som passar dennes situation, med 

hjälp av enkätprogrammets hoppfunktion. 

Fråga 10: Vilken är din titel i byrån idag? (Svarsalternativ: Revisorsassistent, Godkänd 

revisor, Auktoriserad revisor eller Partner (och godkänd/auktoriserad revisor)) 

De tre första kategorierna är de som slussas vidare till bland annat fråga 13, via fråga 11 

och 12. Svarar respondenten att hon/han är partner (det fjärde svarsalternativet) slussas 

denne vidare till fråga 14. Fråga 14 liknar i stor grad fråga 13, fast riktad mot partners. I 

och med att befintliga partners ofta har flera år kvar att arbeta innan de går i 

pension/slutar och de genom sin partnertillhörighet får monetär och ickemonetär 

vinning som direkt påverkas av revisionsbolagets framgång, bör de se partnerskapet 

som motiverande att arbeta för. Faktumet att revisionsbolaget knyter fast partnern till 

sig genom just partnerskapet innebär också att partnern motiveras av att driva och 
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utveckla bolaget, i vilket individen är verksam, framgångsrikt (Gudmundsson & Lif 

2004). 

Även för partnerna har det tidigare i enkäten frågats om vilket bolag de är verksamma i, 

och detta svar ger faktumet att man senare i analysavsnittet kan koppla samman 

partnerns motivationsaspekt av partnerskapet med vilket bolag denne individ är 

verksam vid. Genom förfarandet kan ses om motivationsaspekten förändras i takt med 

att partnerstrukturen i respektive bolag skiljer sig åt. 

Fråga 14: I vilken utsträckning motiverar ditt partnerskap dig i ditt arbete? 

Som utretts under teoriavsnittet bör uppnåeligheten av partnerskapet vara viktigt för om 

partnerskapet verkar motiverande eller inte för de som ännu inte är partners. Frågan som 

ska belysa denna aspekt fokuserar på hur den tillfrågade anser att sina möjligheter att bli 

partner är i det revisionsbolag där hon/han är verksam i för tillfället. Sammantaget med 

att vi inledningsvis frågar vilken bolagstillhörighet personen i fråga har gör att vi kan 

analysera hur just det bolagets anställda ser sig ha möjlighet att kunna bli partners. 

Huvudanledningen till hur respondenten svarar här bör utifrån teorin vara vilken 

partnerandel revisionsbolaget har vid vilken respondenten är verksam. En högre 

partnerandel bör betyda en större känsla av uppnåelighet av partnerskapet. Frågan 

besvaras enbart av de individer som besvarat att de inte är partners i fråga 10. 

Fråga 11: Vilken möjlighet har du att bli partner i din byrå? 

För att studien ska förmå undersöka hur stor inverkan partnerskapet har på 

revisionsverksamheten behövs det utredas i hur stor utsträckning individer som inte är 

partners påverkas av partners i sitt arbete och arbetssätt. Denna aspekt återkommer i 

flera frågor efterhand i enkäten men en som belyser aspekten är fråga 12, vilken i sin 

typ är en påståendefråga. 

Fråga 12: Ta ställning till följande påstående 

Jag eftersträvar i mitt revisionsarbete att efterlikna partners arbetsmetoder. 

Om respondenterna besvarar att de inte motiveras av partnerskapet i fråga 13 (för icke-

partners) respektive fråga 14 (för partners) slussas de vidare till fråga 15 och efter det 

till fråga 16. Då respondenten i fråga inte motiveras av partnerskapet är det intressant 

för oss att undersöka vilka konsekvenser detta faktum kan ha på revisionsarbetet och 
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därigenom revisionskvaliteten. På samma sätt som våra hypoteser belyser att 

partnerskapets motiverande faktor påverkar revisionskvaliteten positivt behöver vi 

undersöka hur partnerskapet i de fall det inte är motiverande påverkar 

revisionskvaliteten. I det fall att de som inte motiveras av partnerskapet besvarar att 

revisionskvaliteten påverkas negativt av denna avsaknad av motivation förstärks vår 

utvecklade hypotes (partnerskapsmotivationen leder till bättre revisionskvalitet). Dock 

har vi svårt att se att respondenterna i denna fråga anger ett sådant förhållande, då detta 

skulle vara ett erkännande om en bristfällig arbetsprestation. Trots anonymitet i enkäten 

misstänker vi att det kan innebära svårigheter att få människor att svara ärligt på frågor 

som belyser den egna personens brister. 

Fråga 15: Ta ställning till följande påståenden 

Avsaknaden av motivation från partnerskapet gör att jag inte är lika benägen att arbeta 

övertid. 

Avsaknaden av motivation från partnerskapet gör att jag inte är lika benägen att skaffa 

en större kompetens inom revision. 

Avsaknaden av motivation från partnerskapet gör att jag inte är lika noggrann i mitt 

arbete. 

Fråga 16: Hur påverkar avsaknaden av motivation från partnerskapet 

revisionskvaliteten i ditt arbete? 

Fråga 15 är den som till största del anger förhållandet som respondenten upplever 

mellan partnerskapet och revisionskvaliteten då den tar sikte på olika aspekter i 

revisionsarbetet som påverkar revisionskvaliteten. För det första är det viktigt att 

undersöka om individerna som inte motiveras av partnerskapet inte heller lika gärna 

arbetar övertid relativt de som motiveras av partnerskapet. Ett faktum vi tänker oss 

påverkar revisionskvaliteten är just den ansträngning i tid revisionsarbetaren lägger ner 

på sitt arbete, i linje med Geiger och Raghunandan (2002) samt Power (2003). Ju mer 

tid desto bättre revision, och svarar här respondenten (som inte motiveras av 

partnerskapet) att denne inte vill arbeta övertid eftersom han/hon inte tjänar på det på 

samma sätt som de som vill bli partners/är partners. Viljan till att övertidsarbeta 

generellt sett kan dock finnas både för att individen vill utöka sina möjligheter att bli 

partner i framtiden men också mer kortsiktigt då individen till exempel vill tjäna mer 
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pengar i form av övertidsersättning. Om personerna som besvarar denna fråga (alltså de 

som inte motiveras av partnerskapet) svarar att de inte vill arbeta mindre övertid på 

grund av partnerskapet kan detta bero på den andra nämnda anledningen: att personen 

vill tjäna mer pengar tack vare övertidsersättningen. 

Nästa påstående undersöker om avsaknaden av motivation från partnerskapet gör att 

man inte i samma utsträckning vill utveckla sin egen förmåga inom revision. 

Anledningen till detta samband är helt enkelt att de som vill bli partners också i större 

utsträckning bör vilja utvecklas kompetensmässigt inom revision så de kan visa att de är 

duktiga inom området (Deic & Giroux 1992, Coate & Loeb 1997, Öhman 2007), och 

därigenom öka sina sannolikheter att bli partners. För en individ som redan är partner 

bör denna person ändå vilja utvecklas kompetensmässigt eftersom de efterhand 

utvärderas efter bland annat hur duktiga de är inom revision (Fas 2). 

Det sista påståendet bygger likt det förra på att individen vill göra ett bra revisionsarbete 

för att öka chanserna för att kunna bli partner, eller om det är en partner som besvarar 

påståendet att han/hon vill kunna fortsätta vara partner och ännu hellre få mer 

ersättning. För partnerskapets motiverande faktor bör således en individ prioritera 

noggrannheten i revisionen för att undvika fel, det vill säga hålla en hög 

revisionskvalitet. 

Dessa tre påståenden har som mål att mäta kvaliteten i revisioner som utförs av 

individer som saknar motivation av partnerskapet. Besvarar dessa individer påståendena 

på ett sätt att vi kan se ett mönster relativt fråga 17 nedan (påståendefråga riktad mot de 

som motiveras av partnerskapet) kan vi konstatera att individer som inte motiveras av 

partnerskapet generellt levererar en annan revisionskvalitet. Indikerar svaren att de som 

inte motiveras av partnerskapet utför en lägre revisionskvalitet innebär således 

partnerskapet en förhöjning av revisionskvaliteten. Frågan ska även sättas i kontrast till 

byråtillhörighet varefter vi kan analysera i fall att till exempel de byråer med högre 

partnerandel i större utsträckning vill prestera en hög revisionskvalitet. Om så är fallet 

beror det på att uppnåendemöjligheten är viktigare än storleken på vinsten av 

partnertillhörigheten för motivationen av partnerskapet, vilket står i stäv med 

tournamentteorin och spelteorin (se ovan 3.2.3. Monetär motivationsteori). 
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Fråga 16 ska ses som en kontrollfråga för att se om respondenten upplever att 

revisionskvaliteten eventuellt försämras på det sätt som han/hon beskrev i fråga 15. 

För de som istället anger att de är motiverade i fråga 13 och 14 av partnerskapet ställs 

ett liknande påståendebatteri. Syftet är detsamma, det vill säga att utreda om individer 

som motiveras av partnerskapet presterar en högre revisionskvalitet än de individer som 

inte motiveras av partnerskapet. 

Fråga 17: Ta ställning till följande påståenden 

Motivation från partnerskapet gör att jag är mer benägen att arbeta övertid. 

Motivation från partnerskapet gör att jag vill skaffa en större kompetens inom revision. 

Motivation från partnerskapet gör att jag är mer noggrann i mitt arbete. 

Motivation från partnerskapet gör att jag försöker hinna med mer på min arbetstid. 

Fråga 18: Hur påverkar motivation från partnerskapet revisionskvaliteten i ditt arbete? 

Dessa påståenden kontra påståendesatserna i fråga 15 är dock utökat med ytterligare ett 

påstående. Det fjärde påståendet är omvänt, det vill säga det mäter om individer som är 

motiverade av partnerskapet också försöker hinna med mer på sin arbetstid. Ett svar från 

respondenterna som bekräftar detta påstående medför en negativ aspekt för 

revisionskvaliteten eftersom tiden per revision minskar (Geiger & Raghunandan 2002, 

Power 2003). Dock finns en annan aspekt vilken innebär att om effektiviteten i arbetet 

som individen utför samtidigt ökar kan individen utan att tumma på revisionskvaliteten 

prestera mer på kortare tid. Hur som helst är det logiskt att en i genomsnitt lägre tid per 

revision innebär en lägre revisionskvalitet eftersom det är troligt och logiskt att tänka 

sig att mer tid spenderat på ett arbete i genomsnitt leder till en bättre kvalitet i arbetet. 

För de tre första påståendena gäller att de individer som är motiverade av partnerskapet, 

både befintliga och presumtiva partners, bör svara att de vill arbeta mer och 

noggrannare samt vill skaffa sig en större kompetens utifrån antagandet att dessa tre 

aspekter förbättrar personens möjligheter till att bli partners respektive att få behålla sitt 

partnerskap. Det fjärde och sista påståendet är dock svårutrett, men i linje med att 

presumtiva partners samt befintliga partners vill hålla en hög revisionskvalitet för att på 
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så sätt få ett gott rykte på marknaden och därigenom få större (främst) ekonomisk 

vinning av partnerskapet kommer de inte försöka hinna med mer på arbetstiden. 

Fråga 18 är likt fråga 16 en kontrollfråga för att se om respondenterna definierar 

revisionskvalitet för sig själva såsom vi gör i fråga 17 (där de olika påståendena på olika 

sätt innebär en påverkan på revisionskvaliteten). 

I detta stadie i enkäten går de som inte var motiverade respektive de som var motiverade 

av partnerskapet till samma frågor igen, där fråga 19 alltså ska besvaras av båda 

grupperingarna. I och med att vi ovan i teoriavsnittet utrett att partners och 

partnerskapet på olika sätt påverkar revisionskvaliteten finner vi det relevant att ställa en 

fråga angående hur en revisionsverksam individ finner att partners påverkar dem i den 

vardagliga miljön. 

Fråga 19: Hur påverkas kvaliteten på den revisionen du utför av att du i ditt arbete har 

en partner vid din sida? 

Denna fråga ställs som en kontrollfråga för att se hur revisionsverksamma individer 

resonerar om partnernas påverkan på revisionens kvalitet. Svaret i denna fråga kommer 

sedan jämföras mot andra frågor som belyser sambandet mellan partnerskapet och 

revisionskvaliteten, både sådana som betraktas som kontrollfrågor (där vi ber 

respondenten besvara hur revisionskvaliteten påverkas) men också de som på olika sätt 

bryter ner revisionskvalitetsbegreppet till mer handfasta punkter (såsom arbetstid, 

noggrannhet, kompetens och så vidare). 

Uppnåendeaspekten av partnerskapet belystes tidigare i fråga 11, där vi var intresserade 

av vilken möjlighet en icke-partner har att bli partner i byrån. Denna aspekt är en viktig 

del att undersöka i enkäten då vi vet att partnerskapstrukturen i allmänhet och 

partnerandelen i synnerhet skiljer sig en hel del mellan revisionsbolagen (Fas 1, Fas 2). 

Ju större partnerandel byrån har desto lättare är det att uppnå partnerställning, men 

samtidigt blir vinsten av partnerskapstillhörigheten mindre både i form av monetär 

ersättning men också inflytande, status och ansvar då fler ska dela på makten och 

vinsten i bolaget. Vilket som motiverar revisionsarbetare mest är därför kanske enkätens 

viktigaste syfte att pröva. Genom att ställa respondenten inför en situation, i fråga 20, 

där denne får välja vilken av två olika byråer (med skiftande partnerskapsandel, vinster 

och ansvar) får vi veta vilken av dem de finner mest motiverande. En intressant aspekt 
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är om revisionsarbetare från bolag med en hög partnerandel svarar annorlunda relativt 

de som har en låg partnerandel, och detta kan vi analysera tack vare att vi vet vilket 

bolag respektive respondent är verksam i. Logiskt sett bör de som arbetar vid byråer 

med hög partnerandel välja byrån med just hög partnerandel i frågan och vice versa med 

de som är verksamma vid byråer med låg partnerandel, varför annars arbetar de vid den 

de gör? Om respondenten till exempel arbetar vid en byrå med låg partnerandel men 

svarar att den anser att en byrå med hög partnerandel är den som motiverar mest kan det 

betyda att man inte tar anställning utifrån partnerskapsstrukturen, förmodligen inte för 

att det är en oviktig aspekt i arbetssituationen (alla byråer har partnernivån i bolaget som 

ett tydligt karriärmål) utan snarare på grund av okunskap av hur verkligheten faktiskt 

skiljer sig åt i partnerskapsstrukturen mellan bolagen, alternativt för att personen inte får 

arbete på den byrå hon/han verkligen vill. 

Fråga 20 är konstruerad så att respondenten får två fallbeskrivningar beskrivna för sig. 

Därefter tar han/hon beslut om vilken av partnerskapsstrukturerna som faller mest i 

smaken utifrån en motivationssynpunkt. De två fallen som beskrivs är inte tagna direkt 

från två revisionsbolag, dock avspeglar de situationen som finns i verkligheten (en 

grupp byråer har hög partnerandel medan en annan har låg partnerandel); det ena 

beskrivna bolaget har en partnerskapsstruktur där bara var åttonde revisionsverksam 

individ är partner (12,5 procent) medan vid det andra bolaget är kvoten dubbelt så hög 

det vill säga var fjärde revisionsverksam individ är partner (25 procent). Med dessa 

skillnader i partnerandelen blir den naturliga följden att fördelarna, åtagandet och 

ansvaret, blir dubbelt så stort i det bolag med liten partnerandel relativt det med låg 

andel partners som kvot av verksamma revisionsarbetare. Byrån med låg partnerandel 

får även en äldre partnerskara i och med att partnerandelen endast är hälften så stor 

samtidigt som vi antar att partnerskap företrädesvis erbjuds till de individerna med 

längst arbetstid i byråerna. I takt med att partnerandelen ökar blir medelåldern bland 

partnerna lägre. Experimentfrågan (fråga 20) besvaras av både partners och icke-

partners. 

Fråga 20: Nedan följer två beskrivningar av olika partnerskapsstrukturer. Läs och välj 

därefter den av de två som motiverar dig mest. 

Byrå 1: En byrå där cirka var åttonde individ som arbetar med revision är partner 

(12,5 procent av revisionsarbetarna). Befintliga partners i bolaget har en 
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genomsnittsålder på 55 år. Den årliga utdelningen utöver lön är cirka 800.000 SEK per 

partner. Som partner i detta bolag har du ett relativt stort inflytande och ansvar i och 

med den begränsade andelen partners. 

Byrå 2: En byrå där cirka var fjärde individ som arbetar med revision är partner (25 

procent av revisionsarbetarna). Befintliga partners i bolaget har en genomsnittsålder 

på 45 år. Den årliga utdelningen utöver lön är cirka 400.000 SEK per partner. Som 

partner i detta bolag har du ett relativt begränsat inflytande och ansvar eftersom det 

finns en större andel partners. 

Vilken av ovan två byråer motiverar dig och skapar störst arbetslust för dig? 

I fallbeskrivningen (fråga 20) är det flera olika aspekter som kan väga in i valet. Den 

egentliga prövningen denna fråga uppnår är att se om det är viktigare med en stor 

sannolikhet/möjlighet att kunna bli partner samt bli det vid ett tidigare skede eller om 

det är själva vinsten/nyttan med partnerskapet som avgör valet av byrå. För att kunna se 

vad respondenten tänkte på vid valet av byrå blir nästa fråga (21) en som belyser olika 

aspekters utseende vid olika partnerskapsstrukturer, och hur dessa aspekter påverkade 

vid valet av byrå i fallbeskrivningen. 

Fråga 21: Vilken betydelse hade följande faktorer för valet av byrå i föregående fråga 

(fråga 20)? 

Att få status/erkännande. 

Att få ansvar. 

Att få inflytande i bolaget. 

Möjligheten och sannolikheten att bli partner. 

Den ekonomiska ersättningen. 

En risk med att ställa denna sortens fråga är till exempel att respondenten väljer byrå 1 

och sedan anger att möjligheten och sannolikheten att bli partner var den viktigaste 

aspekten i valet. Ett sådant missförstånd är dåligt eftersom vi då inte kan urskilja vikten 

av respektive egenskap av partnerskapet. Trots risken för fel i följdfrågan (fråga 21) kan 

vi genom fallbeskrivningen ändå se vilken struktur som verkar mest motiverande, och 
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därigenom pröva hypotesen som beskriver sambandet mellan partnerskapet och 

motivationsfaktorn. 

4.7.3. Operationalisering av kultur 

En annan viktig faktor som på olika sätt bör påverkas av partnerskapet är kulturfaktorn. 

Frågorna i enkäten som fokuserar på partnerskapets påverkan på kulturen samt 

kulturens påverkan på revisionskvaliteten ska på olika plan utreda det grundläggande 

sambandet hur partnerskapet påverkar revisionskvaliteten. Likt motivationsavsnittet 

ovan ska frågorna i enkäten rörande kulturfaktorn pröva de två hypoteserna som 

utvecklats utifrån teoretiska antaganden i teorikapitlet. 

I allmänhet vad gäller studier av organisationer och deras prestationer är det viktigt att 

beakta den kulturella påverkan som finns. I linje med professionsteorin ska partners 

vara de som i största utsträckning påverkar bolagets kultur då de allt som oftast är de 

som arbetat längst inom såväl branschen och bolaget som professionen. De vill alltså, 

enligt professionsteorin, påverka kulturen i den riktning att professionen bevaras och 

förstärks. Om blicken istället vänds mot agentteorin bör partnerna även ur detta 

perspektiv vara intresserade av att förespråka professionens linjer, men inte på grund av 

syftet att bevara professionen utan för att möjliggöra en större vinst, både monetär och 

icke-monetär. Genom att få byråns personal att arbeta föredömligt i linje med 

professionen fås ett gott rykte och därigenom ett stort förtroende. I en tjänstebransch, 

likt revisionsbranschen, är just förtroendet oerhört viktigt för att kunna sälja sina 

tjänster. Genom denna försäljning får sedan partnerna sina ekonomiska ersättningar i 

form av utdelningar, där en ökad försäljning av revisions- och konsulttjänster, på grund 

av ett ökad förtroende, leder till en ökad ekonomisk ersättning för partnerna. Även de 

icke-monetära vinsterna med partnerskapet ökar om försäljningen ökar då det till 

exempel innebär en större status att vara delägare i ett framgångsrikt bolag jämfört mot 

ett förlusttyngt. Frågorna ställs således för att pröva dessa sambands empiriska 

användbarhet, där fokus ligger på att undersöka hur partnerna påverkar kulturen i 

bolagen. 

Fråga 22: Besvara nedan frågor 

I vilken utsträckning är din byrås värderingar påverkade av era partners? 

I vilken utsträckning är din byrås arbetssätt påverkade av era partners? 
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Fråga 23: Har partnerna en påverkan på din byrås kultur? 

Fråga 22 innebär att respondenten besvarar den faktiska kulturpåverkan partnerna har, i 

och med att kultur innebär egenskaper såsom ett bolags värderingar och arbetssätt 

(Bolman & Deal 2003). Fråga 23 ska ses som en kontrollfråga om respondenten avser 

kultur med liknande definition som vi, där främst värderingar och arbetssätt är viktigt i 

linje med fråga 22.  

Efter dessa frågors besvarande utreds vilken effekt partnernas kulturpåverkan får på hur 

de verksamma individerna inom revision arbetar. Fråga 24 nedan besvaras endast av de 

respondenter som anger i fråga 23 att partnerna har en påverkan på kulturen. En risk här 

är att respondenterna besvarar att partnerna påverkar värderingar och arbetssätt i fråga 

22 men inte instämmer i fråga 23. Denna fråga måste dock vara utformad så som den är 

i och med att fråga 24 använder kulturpåverkan som begrepp, och instämmer inte 

respondenten i att partnerna påverkar kulturen blir fråga 24 missförstådd.  

Fråga 24: Ta ställning till följande påståenden 

Partnernas kulturpåverkan uppmuntrar mig till noggrannhet i revisionsarbetet. 

Partnernas kulturpåverkan uppmuntrar mig till kompetensutveckling inom revision. 

Partnernas kulturpåverkan uppmuntrar mig till övertidsarbete. 

Partnernas kulturpåverkan uppmuntrar mig till att hinna med mer på min arbetstid. 

För att se den verkliga påverkan partnerna har på kulturen och vilken effekt denna 

påverkan har på revisionskvaliteten frågar vi i fråga 24 respondenten hur olika 

kvalitetsbestämmande egenskaper i revisionsarbetet påverkas av partnernas 

kulturpåverkan (för förklaring till hur de fyra påståendena förklarar faktorns påverkan 

på revisionskvaliteten se ovan frågor 15 och 17 i motivationsfaktorns 

operationalisering). 

Nästkommande fråga är en typ av kontrollfråga då vi frågar respondenten rakt ut vilken 

kvalitetspåverkan partnerna har på revisionen. Svarar han/hon inte i liknande väg som i 

föregående fråga finns här definitionsdiskrepans mellan oss som utformare av enkäten 

och respondenten. Dock behöver det inte betyda något eftersom studien genom fråga 24 
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belyser klart och tydligt den verkliga revisionskvalitetspåverkan partnerna har på 

revisionsverksamma individer och därigenom på revisionsarbetet. 

Fråga 25: Hur inverkar partnernas kulturpåverkan på revisionskvaliteten? 

Likt fråga 25 är nästa kulturfråga av typen kontrollfråga, där vi vill se hur respondenten 

svarar angående hur fråga 22:s fokusområden (partners påverkan på byråns värderingar 

samt arbetssätt) påverkar revisionskvaliteten. Frågan ställs dock på ett sätt och på en 

plats i enkäten att respondenten inte i direkt anslutning har tänkt eller funderat på 

partnernas påverkan på kulturen, utan frågan (vilken är nummer 28 i enkäten) tar sikte 

enbart på byråns värderingars och arbetssätts påverkan på revisionskvaliteten. Mellan 

fråga 25, föregående fråga som behandlar kultur, och fråga 28 finns ett antal frågor som 

berör övervakningsfaktorn. Utifrån hur respondenten besvarar denna fråga kan vi med 

hjälp av fråga 22 tolka hur revisionskvaliteten påverkas av partnerna ur ett 

kulturperspektiv, genom att kultur anses genomsyra både bolagets värderingar och 

arbetssätt.  

Fråga 28: Besvara nedan frågor 

Vilken påverkan har din byrås värderingar på revisionskvaliteten? 

Vilken påverkan har din byrås arbetssätt på revisionskvaliteten? 

Utifrån de enkätfrågor som fokuserar på kulturfaktorn kan vi i analyskapitlet utreda hur 

respondenternas kultursvar överensstämmer med den bild av byrån som förmedlades 

under fas 1 (dokumentgranskning) och fas 2 (intervjuer) av empiriinsamlingen, och 

jämföra detta mot hur revisionskvaliteten förändras i takt med att 

partnerskapsutformningen varierar bolagen emellan. Särskilt intressant är att se vilken 

effekt partnerskapsandelen har på kulturen som råder i bolaget, eftersom det är logiskt 

att tänka sig att partnereffekten på kulturen är positivt sammanhängande med 

partnerandelen. Ju fler partners per revisionsverksamma individer desto mer bör 

partnerna påverka kulturen, och genom kulturen revisionskvaliteten. Har partnerna ett 

särskiljande sätt att arbeta i revisioner, vilket enligt agentteorin och professionsteorin är 

fallet, blir detta arbetssätt mer påtagligt i verksamheten i takt med att partnerandelen 

stiger. 
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4.7.4. Operationalisering av övervakning 

I och med partnernas ägarställning, och det ekonomiska incitamentet detta medför, 

kommer de i linje med agentteorin se till att organisationen arbetar på ett sätt som 

gynnar dem. För att få verksamhetens personal att arbeta på detta sätt kan partnerna 

antingen ge belöningar till personer som uppträder på det sättet, eller så kan de bestraffa 

uppträdande som inte är i linje med det önskade uppträdandet. För att bestraffningarna 

likväl som belöningarna ska riktas rätt, det vill säga tilldelas de medarbetare som 

”förtjänar” respektive åtgärd krävs övervakning från partnernas sida. Övervakningen ger 

information om hur medarbetare arbetar och beter sig. De enkätfrågor som fokuserar på 

hur partnernas övervakning är ämnar till att ge svar till vilken påverkan 

partnerskapsstrukturen har på övervakningen samt vilken påverkan övervakningen i 

bolaget har på revisionskvaliteten. Frågorna i detta avsnitt ställs således för att 

möjliggöra en prövning av de två hypoteser som utvecklats i teorikapitlet angående 

övervakningsfaktorn, vilket i sin tur möjliggör en prövning av sambandet mellan 

partnerskapsuppbyggnaden och revisionskvaliteten. 

Med ordet övervakning, vilket vi använder i uppsatsens olika delar, avses två egentliga 

innebörder. För det första avses den tillsyn som partnerna gör på revisionsverksamma 

individer i arbetet, det vill säga att partnerna övervakar personalen fysiskt på plats i det 

vardagliga arbetet genom att de finns i närmiljön. För det andra avses också den 

övervakning som sker genom indirekta medel såsom rapporter, teknisk övervakning och 

andra kontroller. För att få dessa aspekter av begreppet övervakning utformas 

enkätfrågorna på ett sätt som tydliggör vad det är vi avser i den specifika frågan. 

Det är viktigt att få svar på i vilken omfattning partners övervakar individerna och 

verksamheten i revisionsbolagen. Denna övervakning från partnernas sida görs både 

mot anställd personal i byrån men också mot andra revisionsverksamma partners i och 

med att båda dessa grupper som sådana påverkar bolagets framgång och därigenom den 

ersättningen för partnern som utövar övervakning. På grund av nämnd anledning ställs 

följande fråga till samtliga respondenter. 

Fråga 26: I vilken utsträckning utövar partners tillsyn på dig i ditt arbete? 

Genom fråga 26 kan vi se hur partnerövervakningen förändras i takt med att 

partnerstrukturen skiljer sig åt bolagen sinsemellan, med särskilt avseende på 

partnerandelen. De bolag som har en större partnerandel bör också vara de bolag där 
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revisionsverksamma individer upplever en större tillsyn relativt de bolag med en lägre 

partnerandel.  

Likt ett antal frågor tidigare i enkäten behövs det även under övervakningsfaktorn 

utredas med vilket syfte partnerns agerande görs. Hur påståendena nedan påverkar 

revisionskvaliteten finns för fyra av de fem ställningstagandena förklarade ovan till 

frågorna 15 och 17 i motivationsfaktorns operationalisering. Det femte påståendet, 

nummer ett nedan, vilken tar sikte på om partnertillsynen ämnar till att kontrollera 

revisioners korrekthet, ställs helt enkelt för att se om respondenten upplever ett sådant 

förhållande från partners. Ett instämmande från respondenten tyder på att partners vill 

upprätthålla korrektheten i revisioner, och om respondenter svarar på ett sådant sätt 

finns alltså en positiv påverkan på revisionskvaliteten från partnernas sida. 

Fråga 27: Ta ställning till följande påstående 

Den partnertillsyn jag utsätts för syftar till att kontrollera att jag inte gör felaktiga 

revisioner. 

Den partnertillsyn jag utsätts för syftar till att kontrollera att jag arbetar ekonomiskt 

framgångsrikt. 

Den partnertillsyn jag utsätts för syftar till att utveckla min kompetens inom revision. 

Den partnertillsyn jag utsätts för syftar till att kontrollera att jag arbetar noggrant. 

Den partnertillsyn jag utsätts för syftar till att snabba på mig i mitt arbete. 

Genom fråga 27 fås svar om vad respondenten upplever att tillsynen görs för, det vill 

säga vilken anledningen är att partnern lägger ner tid och energi till att övervaka 

verksamheten och dennas personal. Genom detta svar kan vi se vad som driver 

partnerna att övervaka. Denna fråga besvaras endast av de respondenter som i fråga 26 

angav att det faktiskt finns en tillsyn i byrån från partners i revisionsarbetet. 

Som nämnt är vi även intresserade av att se hur stor inverkan partners har på de 

indirekta övervakningssystemen. Dessa övervakningar görs genom bland annat 

rapporter, utvärderingar, kontroller och tekniska övervakningssystem. Denna fråga (29) 

riktar sig återigen till samtliga respondenter (fråga 28 berörde kulturfaktorn och finns 

operationaliserad ovan i kulturavsnittet). 
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Fråga 29: I vilken utsträckning är partners delaktiga i er byrås kvalitetskontrollsystem? 

Begreppet kvalitetskontrollsystem är just ett samlingsnamn för vad revisionsverksamma 

individer upplever i form av indirekt övervakning, varav vi använder det i frågan. Som 

FAR Förlag (2006) anger måste det i varje registrerat revisionsbolag finnas ett 

övervakningssystem som tillser att revisionskvaliteten håller en hög nivå och att till 

exempel inte revisorns integritet riskeras. 

4.7.5. Operationalisering av personstrukturen i revisionsbolaget 

Faktorn personstruktur har ett annat funktionssätt som faktor mellan partnerskapet och 

revisionskvaliteten. Som utretts i teorikapitlet finns kopplingar mellan 

partnerskapsstrukturen och faktorn personstruktur, då tidigare teori och forskning visat 

på självreproducerande tendenser vid nyanställningar. I våra intervjuer under fas 2 

framgick det tydligt att partners i majoriteten av bolag var delaktiga vid nyrekrytering 

av personal och av denna anledning bör påverka personstrukturen. Frågorna som berör 

personstrukturens påverkan på revisionskvaliteten utformas således utifrån dessa 

aspekter, för att möjliggöra en prövning av det teoretiska samband som utvecklats i 

denna faktor. 

I revisionsarbete är gruppsammansättningen viktig, i och med att revisionsarbete är ett 

teamarbete (FAR Förlag 2006). Genom enkäten är en ambition att ta reda på vilka 

specifika egenskaper en revisionsgrupp ska ha för att kunna prestera en revision som 

håller en hög revisionskvalitet. 

Fråga 30: Vilken arbetsegenskap är viktigast att ha i en revisionsgrupp för att kunna 

hålla en hög revisionskvalitet? (Ett av följande svarsalternativ anges: Enkel 

kommunikation mellan gruppens medlemmar, Ständigt pågående diskussion mellan 

gruppens medlemmar, Om annat specificera:…) 

Ovan två angivna svarsalternativ tar sikte på två extremer av personstrukturen i bolag: 

den första anger en homogenitet inom gruppen, det vill säga människor med samma 

bakgrund tenderar att komma överens enklare, och av denna anledning ha en enklare 

kommunikation sig emellan (Pelled 1996, Tziner 1985). Den andra anger en grupp av 

högre mångfald, det vill säga en större blandning av olika typer av människor, då 

mångfald visat sig resultera i fler diskussioner (Fenwick & Neal 2001, Gorman & 

Volkema 1998, Jonsson 2001, Laughlin & Branch 1972, Pelled 1996, Shiflett 1979). 
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För att se hur respondenterna själva upplever att mångfalden är i revisionsbolaget 

fokuseras även på detta under detta avsnitt. 

Fråga 31: Ta ställning till följande påståenden 

Min byrå har en hög mångfald bland revisionsmedarbetarna. 

Min byrå har en hög mångfald bland partnerna. 

En hög mångfald leder till en hög revisionskvalitet. 

Den första frågan synar mångfalden hos revisionsmedarbetarna, medan den andra anger 

bland partnerna. Denna fråga ställs inte i första hand för att se huruvida det är mångfald 

eller inte utan för att se på den eventuella självreproduceringen bland partnerna, det vill 

säga om partnerstrukturen avspeglas bland medarbetarna. Den tredje frågan i batteriet (i 

fråga 31) är av typen kontrollfråga för att se hur respondenten upplever att 

revisionskvaliteten påverkas av en hög diversifiering av individer. Denna sista fråga bör 

för validiteten och reliabiliteten signalera samma svar som framkommer av fråga 30, då 

dessa frågor bara utgör olika sätt att uttrycka samma grundläggande förfrågan.  

Den sista frågan inom personstrukturen belyser vad revisionsbolagens individer 

upplever vad gäller olika typer av mångfald, i och med att mångfald inte har en ensam 

betydelse.  

Fråga 32: Besvara nedan frågor 

Vilken påverkan har en jämn könsfördelning i revisionsgruppen för revisionskvaliteten? 

Vilken påverkan har en jämn åldersfördelning i revisionsgruppen för 

revisionskvaliteten? 

Vilken påverkan har en jämn fördelning av etniska bakgrunder hos personerna i 

revisionsgruppen för revisionskvaliteten? 

Vilken påverkan har en jämn fördelning av sociala tillhörigheter hos personerna i 

revisionsgruppen för revisionskvaliteten? 

4.7.6. Avslutande ord 

Utifrån ovan fyra olika faktorers ställda frågor är ambitionen med enkäten att de olika 

hypoteserna, som var och en utvecklats utifrån teoretiska resonemang i teorikapitlet, kan 
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prövas mot empirin. Dessa olika underhypotesers prövningar ska sedan kunna leda 

vidare och pröva sambandet mellan partnerskapets struktur och revisionskvaliteten. 

Enkäten som sådan avslutas med ett kort tack till respondenten för dennes tid och 

engagemang. Respondenten får också möjlighet att ange om han/hon vill ha vår studies 

resultat skickat till sig genom att i så fall ange sin e-postadress. 

Avslutningsvis tack för att du tog dig tid och besvarade frågorna. / Robin & Mikael 

Fråga 33: Vill du ha studiens resultat skickat till dig efter dess färdigställande? Ange i 

så fall din mailadress: 

4.8. Analysens genomförande 

Våra hypoteser, vilka utformades i avsnittet 3. Teori, är de som bestämmer vilka 

statistiska tester och analyser som uppsatsen är i behov av. Då vi vill se diverse 

samband görs en rad tester mellan två variabler, för att mäta deras eventuella samband. 

Genom att använda ett sådant tillvägagångssätt får vi möjlighet att pröva hypoteserna, 

och kunna utreda om de är empiriskt förankrade. 

För att pröva hypoteserna hämtas huvuddelen av datan från Fas 3. Enkätdatan är den 

empiriska data som till huvudsak utgör vår kvantitativa data. Denna data infångas i 

enkätprogrammet Artologic, ifrån vilket datan överförs via Excel-fil till det statistiska 

analysverktyget SPSS. Totalt inkom i enkäten 85 respondentsvar, och denna mängd 

svaranden ger förutsättningar för att genomföra de tester vilka vi är i behov av för att 

kunna pröva hypoteserna (Bryman & Bell 2005). Dock har denna datan, vid 

överföringen från Artologic till SPSS, krävt vissa manuella omarbetningar för att SPSS 

ska kunna förstå variablerna och för att vi ska kunna göra statistiska tester. 

Det viktigaste testet som görs i analysen är korrelationsanalyser, där vi får möjlighet att 

se om samband existerar samt dess riktning och styrka. Då våra variabler är av slagen 

ordinal- och kvot/intervallvariabler, och dessa testas mot varandra, har 

korrelationsanalyserna gjorts utifrån Spearman rho. Med hjälp av Spearman rho ser man 

inte enbart korrelationen mellan variablerna, utan testet tillåter även en 

signifikanstestning för att avgöra om ett samband föreligger. Med dessa tester kan vi 

pröva uppsatsens och uttala om partnerskapet, och framför allt partnerandelen, har en 

påverkan på revisionskvaliteten. 
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En del av de tester som görs utgår inte från enkätdatan, vilken inhämtas från Artologic, 

utan istället från material som inkommit från Fas 1. Dessa empiriska data berör våra 

objektiva revisionskvalitetsmått, vilka är going concern-uttalanden, Revisorsnämndens 

straffsanktioner samt examineringsproven för revisorsexamen och högre 

revisorsexamen. Dessa tester görs istället med Pearson, då testerna görs mellan två 

kvot/intervallvariabler. 

För att vi ska kunna säkerställa att de av enkätens frågor och påståenden som skall mäta 

samma sak verkligen gör det genomförs Cronbach’s alfatest mellan dessa. De frågor 

som detta görs för är påståendena i följande frågor: 17, 24 och 27. Samtliga av dessa 

påståenden i testet hade ett värde över 0,7 och därmed mäter frågorna samma sak. 

Således ser vi att samtliga frågor håller sig inom ramen och fyller sitt syfte. I dessa 

frågor har vi dock valt att ta bort det sista påståendet i respektive fråga då denna har ett 

motsatt förhållande till revisionskvalitet, vilket är påståendenas fokus. Även för 

frågorna 22 och 28 gjordes testet och även här fick vi värden över 0,7. (Nunnally 1978) 

Tabell 2. 

Fråga nummer 

 

Cronbach’s alfa 

17 0,829 

22 0,823 

24 0,795 

27 0,753 

28 0,9 

 

I analysen görs också en bortfallsanalys som ska säkerställa att de svarande i enkäten 

representerar vårt urval. Detta görs genom chi-två-test och återfinns under 5.5.1.1. 

Bortfallsanalys. Med chi-två-testen får vi möjlighet att se om enkätens bortfall uppvisar 

några särskilda mönster och samband, eller om det är slumpmässigt. Detta har betydelse 

för vår möjlighet till generalisering av Fas 3 resultat. Anledningen till att chi-två-test 

väljs är att vi i bortfallsanalysen jämför nominala mot dikotoma variabler (Bryman & 

Bell 2005). 

4.8.1. Operationalisering av revisionskvalitet i ett bredare perspektiv 

Studiens beroende variabel är som nämnt revisionskvalitet. Begreppet revisionskvalitet 

kan dock mätas på flera sätt, varav måtten för begreppet delas in i två huvudkategorier: 
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 Objektiva revisionskvalitetsmått: Straffrekvens från Revisorsnämnden, 

examineringsprov från Revisorsnämnden samt going concern från Tagesson och 

Öhman (2011). 

 Subjektiva revisionskvalitetsmått: Attityder framkomna genom intervjuer i Fas 2 

och enkätdata i Fas 3. 

Tillsammans mäter angivna mått, objektiva och subjektiva, utförda revisioners kvalitet. 

Om en överensstämmelse mellan måttyperna existerar styrker detta studiens resultat 

skarpt, eftersom en enighet innebär att de subjektiva (attityder) faktiskt ger avtramp i 

mått som utomstående aktörer mätt, främst Revisorsnämnden. Om en överensstämmelse 

inte kan hittas i studien beror detta på att den totala presterade revisionskvaliteten som 

ett revisionsbolag levererar påverkas av allt i bolaget, och att partnerskapets eventuella 

påverkan är mindre än resterande aspekter som inverkar på revisionskvaliteten. En 

avsaknad av överensstämmelse kan också vara hänförlig till brister i mätningen av den 

subjektiva revisionskvaliteten. Dock, tack vare en genomgående operationalisering 

ovan, bör inte den eventuella avsaknaden av överensstämmelse bero på mätfel. 

I och med att de subjektiva revisionskvalitetsmåtten, vilka främst infångas i Fas 3 men 

också i Fas 2, isolerar och enbart belyser partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten 

blir de subjektiva måtten studiens viktigaste. 

4.9. Reliabilitet och validitet 

Ett grundläggande mål i undersökningar och studier är, enligt Bryman och Bell (2005), 

att om de genomförs igen ska samma resultat nås, det vill säga att studien har en hög 

replikerbarhet. För att erhålla en hög replikerbarhet är det av högsta prioritet att man 

som forskare och skribent till ett arbete, till exempel en examensuppsats, genomför 

studien med en hög reliabilitet. Med reliabilitet avses att måtten som används för att 

mäta något är konsistenta och tillförlitliga. Reliabiliteten blir särskilt viktig då man 

genomför en undersökning som avser att jämföra olika undersökningspersoners svar 

med varandra, eftersom det inte annars är möjligt att sätta de olika svaren i relation till 

varandra om de inte mäter det de avser att mäta på ett konsistent sätt. Studien som görs i 

denna uppsats ska just jämföra de olika revisionsbolagens partnerskap och vilken effekt 

de har på revisionskvaliteten, varför en hög reliabilitet är oerhört viktigt med tanke på 

den jämförande aspekten i studien. 
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Lika viktigt som reliabiliteten är validiteten. Validitet är dock ett mångtydigt begrepp 

som kan ha flera olika innebörder. Utifrån Bryman och Bell (2005) bedöms dock den 

interna respektive den externa validiteten som särskilt viktiga för vår uppsats. Även 

begreppsvaliditeten är en viktig typ av validitet för uppsatsen. 

Med intern validitet avses, enligt Bryman & Bell (2005), den förklarande roll oberoende 

variabler har på beroende variabler. I hypoteserna ovan (i teorikapitlet) har olika kausala 

samband presenterats där en oberoende variabel i någon riktning påverkar den beroende. 

Om den empiriska undersökningen visar att den oberoende variabeln faktiskt påverkar 

den beroende variabeln på det sätt som hypoteserna presenterar har sambandet en hög 

intern validitet. För att mäta de olika oberoende respektive beroende variablerna 

används begreppsvaliditeten för att förklara huruvida ett mått verkligen mäter det som 

det avser att mäta. Således krävs att de olika måtten som utvecklats ovan i 

operationaliseringsavsnitten utformats på ett sådant sätt att begreppsvaliditeten är hög, 

annars kommer undersökningen inte kunna utröna hur revisionskvaliteten påverkas av 

partnerskapet. 

Den externa validiteten beskriver om resultatet i en studie kan generaliseras till 

populationen utifrån det urval som ingår i undersökningen. Genom att vi i 

enkätundersökningen tar fram urvalspersonerna genom ett stratifierat slumpmässigt 

tillvägagångssätt tillskrivs undersökningen en hög extern validitet, då urvalet 

representerar de olika titlarna revisionsverksamma individer kan ha (förutom 

revisorsassistenter som nämnts) samt att samtliga revisionsbolag finns representerade i 

urvalet. Samtidigt väljs de specifika respondenterna genom slumpen (var x:e person i en 

lista) vilket gör att personerna i varje strata är slumpmässigt utvalda. I intervjuerna väljs 

däremot undersökningsindividerna ut, då intervjuerna riktar sig till särskilda personer 

inom bolagen, vilket innebär att den externa validiteten blir låg. Eftersom datan i 

intervjuerna är kvalitativ, till skillnad från enkäterna som främst är kvantitativ, behövs 

dock inte den externa validiteten vara hög då intervjuerna genomförs utan syftet att 

generalisera vad som framkommer där (Bryman & Bell 2005). 

Genom denna uppsats undersökningar nås en stor empirisk data, som hämtas genom tre 

olika huvudtyper av källor (dokument, intervjuer och enkäter). Dessa data har noggrant 

utvunnits ur praktiken för att erhålla hög validitet och reliabilitet. I ovan rubriker i den 
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empiriska metoden förklaras hur respektive data erhållits för att ge studien ett stort 

förtroende samt en hög replikerbarhet. 

4.10. Kritik mot den valda empiriska metoden 

Uppsatsens studie använder sig av flera datainsamlingsmetoder. Dock riktar sig 

samtliga datainsamlingsmetoder direkt till studieobjekten, det vill revisionsbolag och 

revisorer. En befogad kritik mot detta val av genomförande är att det kan uppvisa tecken 

på ensidighet i det avseende att vi enbart fångar in en aktörs sida, skaparna av revision. 

Det hade varit att föredra att studien även infångat åsikter från mottagarna av revisioner, 

det vill säga olika intressenter till revision. Med detta sätt kunde en mer komplett bild 

av partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten kunnat erhållas. Dock med tanke på 

studiens redan stora omfattning, och med den tidsbegränsning uppsatsen hade, gjordes 

en prioritering mot uppsatsen syfte och i denna bortsållades en undersökning mot 

revisionsintressenter då denna ansågs mer svårgenomförlig. 
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5. Empiri, Analys & Diskussion 

Avsnittet beskriver de resultat som framkommit i våra empiriska datainsamlingar: Fas 1 

- dokumentgranskning, Fas 2 - intervjuer och Fas 3 - enkätundersökning. I avsnittet 

analyseras också den empiriska datan utifrån teoretiseringarna i ovan avsnitt 3. Teori. 

Genom dessa analyser prövas uppsatsens åtta hypoteser, så att uppsatsens 

problemfråga huruvida partnerskapet påverkar revisionskvaliteten besvaras tydligt och 

genomgående. Efter hypotesernas antingen tillstyrkande eller förkastande diskuteras 

och reflekteras över vad som föranlett resultatet, men också vilka effekter detta resultat 

får teoretiskt och empiriskt. Slutligen presenteras ny teori på området som förklarar 

partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. 

5.1. Våra studieobjekt 

Som nämnts ovan i den empiriska metoden (avsnitt 4. Empirisk metod) utgörs 

undersökningens studieobjekt av Sveriges sju största revisionsbolag, sett till omsättning 

men även sett till antal anställda och antal klienter. Detta gör att undersökningen 

sammantaget granskar lejonparten av den svenska revisionsmarknaden, en granskning 

vars presenterade resultat är representativt för en stor del av den svenska 

revisionsbranschens verksamhet. 

Företagen som studeras är som bekant: KPMG, PwC, Deloitte, Ernst & Young, Grant 

Thornton, BDO och Mazars SET. Samtliga av dessa revisionskoncerner är i dagsläget 

multinationella och bedriver verksamhet i stora delar av världen. Fyra av dessa företag; 

KPMG, PwC, Deloitte och Ernst & Young; vilka populärt kallas för ”The Big Four”, 

har genom fusioner med andra revisionsbolag under årens gång växt i storlek och är 

idag bland världens största tjänsteföretag (Greenwood & Empson 2003).   

Samtliga av revisionsbolagen bedriver verksamhet som sträcker sig längre än till enbart 

revision, och vanliga inslag av tjänster som erbjuds utöver revision är redovisning, 

diverse ekonomisk rådgivning, skatt, utbildning samt lönsamhetsfrågor (Tagesson & 

Öhman 2011). Tjänsteutbudet som varje revisionsbolag erbjuder varierar dock från 

bolag till bolag (Fas 1, Fas 2). 

I de olika fasernas empiriska datainsamlingar har det framkommit både mer och mindre 

känslig information. Av denna anledning är det nödvändigt att vissa delar av den 
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empiriska dataframställningen publiceras kodifierad, det vill säga utan bolagsnamn, 

eftersom denna anonymitet var ett krav för genomförandet av undersökningarna. Delar 

av studien, främst enkätundersökningen, genomfördes också med anonymitet som en av 

förutsättningarna hos undersökningsobjekten varför dessa respondenters namn aldrig 

publiceras i uppsatsen. 

Som nämnt under den empiriska metoden används flera olika metoder för att samla in 

data från empirin: dokumentgranskning, intervjuer och enkätundersökningar. Kapitlet är 

uppbyggt på så sätt att dessa olika insamlingsmetoder var för sig presenteras under olika 

rubriker. Datan som presenteras analyseras i samband med just presentationen av denna. 

Själva presentationen sker både genom text samt genom tabeller och liknande statistiska 

uppställningar. Datan framställs på det sätt som passar för dess analys på bästa sätt, och 

själva prövningarna av hypoteserna sker under den sista underrubriken 5.5. Fas 3 - 

Enkätundersökning samt 5.6. Partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. För 

samtliga tabeller och figurer nedan presenteras revisionsbolagen i en bestämd ordning 

vilken bygger på partnerandel, där KPMG har minst partnerandel och Mazars SET har 

störst andel partners. Denna ordning görs för att partnerandelen är ett centralt begrepp i 

uppsatsen. 

5.2. Analysens struktur 

Empirin som nedan presenteras och analysen som görs av denna utgår från figur 2 

vilken identifierar fyra faktorer som utgör ett mellanled mellan partnerskapets struktur 

och revisionskvaliteten. Faktorernas påverkan på revisionskvaliteten studeras genom 

olika revisionskvalitetsmått, där måtten kan delas upp i två kategorier: objektiva 

respektive subjektiva revisionskvalitetsmått. De objektiva måtten karaktäriseras av 

verkliga aktioner, medan de subjektiva måtten är attityder om revisionskvaliteten. 

Våra tre empiriska datainsamlingsfaser granskar på olika sätt revisionskvaliteten. Fas 1 

gör det genom objektiva revisionskvalitetsmått, vilka utgörs av revisorers straffrekvens, 

revisorsexaminationer samt going concern-uttalanden. Fas 2 undersöker istället 

revisionskvaliteten genom subjektiva mått, där intervjupersonens attityd om hur 

partnerskapet på olika sätt påverkar revisionskvaliteten inhämtas. Fas 3 granskar också 

revisionskvaliteten genom subjektiva mått, men där attityder om faktorernas respektive 

påverkan på revisionskvaliteten är i fokus. De komplexa sambanden illustreras i nedan 

figur. 
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(Figur 16) 

 

I figuren ses att undersökningens olika faser går igenom de olika relationerna. Fas 1 ser 

på relationen mellan partnerskapets struktur och de objektiva revisionskvalitetsmåtten 

(behandlas nedan i 5.3. Fas 1 - Dokumentgranskning). Fas 2 granskar istället relationen 

mellan partnerskapets struktur och den subjektiva revisionskvaliteten, fast med inslag av 

att se på relationen mellan partnerskapets struktur och faktorerna (behandlas nedan i 5.4. 

Fas 2 - Intervjuer). Fas 3 ser i sin tur på relationen mellan partnerskapets struktur och 

faktorerna samt på relationen mellan faktorerna och den subjektiva revisionskvaliteten 

(behandlas nedan i 5.5. Fas 3 - Enkätundersökning). 

Revisionskvaliteten mäts i vår studie som nämnts genom både objektiva och subjektiva 

revisionskvalitetsmått. Den objektiva revisionskvaliteten är den av de två som bör anses 

vara den som mest tillförlitligt speglar verkligheten. Den tar dock upp den totala 

revisionskvaliteten som revisionsbolaget uppvisar, och inte bara partnerskapets 

påverkan på revisionskvaliteten. Den subjektiva kommer vara den som tydligast anger 

relationerna för faktorerna. En överensstämmelse mellan de objektiva och de subjektiva 

kvalitetsmåtten stärker relationerna som visas genom de subjektiva måtten. En avsaknad 

av överensstämmelse innebär dock inte att resultaten är värdelösa eftersom de påvisar 

indikationer på hur sambanden är. De subjektiva revisionskvalitetsmåtten är också de 
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som ger oss en möjlighet att öppna upp ”The Black Box”, då dessa gör att vi kan se hur 

partnerskapet påverkar revisionskvaliteten genom de fyra faktorerna. 

5.3. Fas 1 - Dokumentgranskning 

Fas 1 och de samband fasen studerar visas i nedan figur, vilken är en modifierad version 

av figur 16. Som figuren visar studeras relationen mellan partnerskapets struktur och 

den objektiva revisionskvaliteten utan att se på de mellanliggande faktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 17) 

Fas 1 empiriska datainsamling sker genom granskning av olika former av dokument. 

Majoriteten av datan hämtas från respektive bolags årsredovisningar, vilka studeras för 

tre verksamhetsår: 2005/2006, 2007/2008 och 2009/2010. I de fall datan inte finns att 

tillgå i årsredovisningarna inhämtas datan från revisionsbolagens hemsidor samt 

Transparitetsrapporter. Fas 1 består även av data från Revisorsnämnden och Tagesson 

och Öhman (2011) för att mäta den objektiva revisionskvaliteten.  

Av Fas 1 insamlade data kommer endast den data som är relevant i förhållande till 

uppsatsens problem att presenteras, vilket sker via främst tabeller och statistiska 

uppställningar. En stor del av nedan tabeller innehåller även relationer, främst där olika 

variabler ställs i paritet till partnerandelen i respektive bolag. 

Tabellerna nedan visar respektive revisionsbyrås antal anställda, omsättning samt årets 

resultat. Antalet anställda är räknat i antal heltidstjänster och övriga mått anges i 
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tusental svenska kronor. De två första måtten, antal anställda och omsättning, påvisar 

revisionsbolagens storlek och ger oss en möjlighet att hänföra skillnader i 

partnerskapsstrukturen till bolagens storlek. Årets resultat ger en bild av bolagets 

vinst/förlust vilket senare kan sättas i hänsyn till antal partners, och härigenom kan 

partnerskapets monetära aspekt belysas. 

Tabell 3. Antal anställda 

Revisionsbyrå Antal anställda 

2005/2006 

Antal anställda 

2007/2008 

Antal anställda 

2009/2010 

KPMG 1 411 1 505 1 465 

PwC 2 629 3 019 3 402 

Deloitte 837 1 029 1 076 

Ernst & Young 1 741 1 945 1 814 

Grant Thornton 580 773 771 

BDO 198 262 328 

Mazars SET 149 171 188 

Totalt 7 545 8 704 9 044 

 

Tabell 4. Omsättning (tkr) 

Revisionsbyrå Omsättning 

2005/2006 

Omsättning 

2007/2008 

Omsättning 

2009/2010 

KPMG 1 771 669 2 083 686 1 991 630  

PwC 3 317 644 4 045 661 4 174 587 

Deloitte 1 129 339 1 373 688 1 351 997 

Ernst & Young 2 263 449 2 709 797  2 726 106 

Grant Thornton 597 438  824 819 878 940 

BDO 243 524 303 087** 386 195 

Mazars SET 251 105*  295 039  315 473 

Totalt 9 574 168 11 635 777 11 824 928 

* Verksamhetsåret omfattade 16 månader, men omräkning till 12 månader är gjort ovan 

** Verksamhetsåret omfattade 14 månader, men omräkning till 12 månader är gjort ovan 

Som tabellerna visar är PwC sett till antal anställda och omsättning det största bolaget. 

Mazars SET utgör istället det minsta bolaget sett till antal anställda samt i två av de tre 
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studerade verksamhetsåren det minsta bolaget även ur omsättningssynpunkt. Nedan ses 

storleken på bolagen ur resultatsynpunkt. 

Tabell 5. Årets resultat (tkr) 

Revisionsbyrå Årets resultat 

2005/2006 

Årets resultat 

2007/2008 

Årets resultat 

2009/2010 

KPMG 207 079 361 509  299 738 

PwC 227 615 340 955 411 664 

Deloitte 96 526 123 470 172 923 

Ernst & Young 242 236  340 436  400 366 

Grant Thornton 52 959 73 152 119 399 

BDO 16 945 21 882** 26 254 

Mazars SET 6 477* 13 960 *** 49 402*** 

Totalt 849 837 1 275 364 1 479 746 

* Verksamhetsåret omfattade 16 månader, men omräkning till 12 månader är gjort ovan 

** Verksamhetsåret omfattade 14 månader, men omräkning till 12 månader är gjort ovan 

*** Mazars SET resultat är räknat på årets resultat+ minoritetsintressen mht skatteeffekt 

Något som är anmärkningsvärt, men som vi väljer att inte studera djupare, är den 

markanta resultatuppgången för de sju bolagen tillsammans mellan åren 2005/2006 till 

2009/2010. Revisionsbolaget Mazars SET har som syns en markant resultatökning 

mellan 2007/2008 och 2009/2010, men denna utveckling är inget vi analyserar vidare. 

Tabell 6. Antal partners 

Revisionsbyrå Partners 2005/2006 Partners 2007/2008 Partners 2009/2010 

KPMG ? ? 62  

PwC 224 244 241 

Deloitte 60 70 80 

Ernst & Young 174 166  168 

Grant Thornton 106  119 128 

BDO ? ? 62 

Mazars SET ? 46 50 

Totalt 564* 645* 813 

* Beakta att samtliga revisionsbolags partners inte finns uppräknade för aktuellt verksamhetsår 

I ovan tabell ser man varje bolags partnerantal i absoluta siffror, och här syns att PwC är 

det bolag med flest partners medans Mazars SET är det som har minst antal partners. 
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Tabellen påvisar, trots ofullständighet, på en trend med ökade partnerantal hos våra 

svenska revisionsbolag. Vi vill poängtera att antalet partners omfattar samtliga partners 

och inte endast partners som är kvalificerade revisorer. Som nämnt ska minst 75 procent 

av rösterna i ett revisionsbolag innehas av revisorer (Revisorslagen 2001:883), medan 

de resterande 25 procenten i bolaget kan innehas av icke-revisorer såsom konsulter 

inom organisationen eller externa ägare. 

I nedan sammanställning framträder det hur respektive bolag valt att spendera sitt fria 

egna kapital i form av utdelningar. Dock är bilden inte fullständig då det saknas 

information för olika verksamhetsår i ett flertal bolag. 

Tabell 7. Utdelning 

Revisionsbyrå Utdelning 

2005/2006 (tkr) 

Utdelning 

2007/2008 (tkr) 

Utdelning 

2009/2010 (tkr) 

KPMG 194 245 373 830 293 200  

PwC 181 500 225 900 307 500 

Deloitte 85 886 135 934 ? 

Ernst & Young 307 840 370 710 ? 

Grant Thornton 41 272 56 251 120 002 

BDO ? 21 300 25 800 

Mazars SET 7000 ? ? 

Totalt 636 243* 1 183 915* 638 502* 

* Beakta att samtliga revisionsbolags utdelning inte finns uppräknade för aktuellt verksamhetsår 

Nedan framställningar görs endast för det sista av de studerade verksamhetsåren, 

2009/2010, då detta förmedlar en aktuell bild. Diagrammen sätter olika variabler i 

kontrast till varandra och visar således relationer. 
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I stapeldiagrammet ovan framträder relationen mellan partnerantalet och totalt antal 

anställda på respektive bolag. Som diagrammet visar är det Mazars SET som har den 

största partnerandelen, tätt följt av BDO och Grant Thornton. ”The Big Four”, vilka är 

KPMG, PwC, Deloitte och Ernst & Young, har alla fyra en likartad partnerandel, vilken 

ligger på omkring 6-9 procent. 

Den fortsatta dataframställningen görs i relation till antal partners. 
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Bilden ovan visar respektive revisionsbolags omsättning fördelat på antal partners, det 

vill säga omsättning per partner. Vi kan urskilja fyra bolag som har en högre omsättning 

per partner, vilka är KPMG, PwC, Deloitte och Ernst & Young. Grant Thornton, BDO 

och Mazars SET har å sin sida en lägre omsättning per partner, vilket förklaras av att de 

har en högre andel partners, se figur 18.  

 

Diagrammet ovan visar vilket belopp av årets resultat som varje partner i genomsnitt har 

rätt till i respektive bolag. Vi väljer att inte ta upp varje partners rätt till utdelning, då 

detta är en siffra som över tid blir lik årets resultat per partner särskilt med tanke på att 

revisionsbranschen inte är en kapitalintensiv bransch. Härav delar revisionsbolag över 

tid ut lejonparten av sina vinster till partnerna, det vill säga ägarna. Som diagrammet 

visar finns det klara kopplingar mellan en ökad partnerandel och en reducerad 

resultatandel, vilket är naturligt eftersom det går fler partners per anställd individ som 

bidrar till årets resultat. 

Av det empiriska materialet framkom att partnerandelen är negativt korrelerad med 

årets resultat per partner för 2009/2010 (korrelationskoeff.=-0,809, sig.=0,000). 

Partnerandelen är också negativt korrelerad med antalet anställda (korrelationskoeff.=-

0,507, sig.=0,000) samt omsättningen (korrelationskoeff.=-0,507, sig.=0,000). Således 

ser vi att ju mindre partnerandelen är desto fler anställda har revisionsbolaget i fråga. 

Även omsättningen och årets resultat ökar ju mindre partnerandelen är. 
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Att dessa samband existerar kan bero på flera saker. En viktig förklaring, som också 

framkom under de intervjuer som gjordes i Fas 2, är att de mindre revisionsbolagen 

medvetet har en högre partnerandel som en konkurrensfördel gentemot de större 

bolagen, ”The Big Four”. Genom den högre partnerandelen fås möjlighet att attrahera 

och rekrytera kompetent personal då dessa bolag framhäver uppnåeligheten av 

partnerskapet i sin marknadsföring mot arbetsmarknaden. Som även utreddes i 3.2.4. 

Avslutning motivationsfaktorn gör en högre partnerandel det lättare att bli partner, 

eftersom befintliga partners agerar självmaximerande och inte tillåter nya partners om 

denna revisor inte bidrar med tillräckligt mycket intäkter. Att respektive revisionsbolag 

en gång i tiden valt en viss partnerandel gör det svårt för dem idag att ändra nivån på 

denna, eftersom gårdagens beslut påverkar revisionsbolaget idag (Ireland 1999, 

Stafsudd 2006, Lynall et al 2003). Således kan stigberoendeteorin förklara 

partnerandelen, och mer finns om detta i avsnitt 3.8. Andra möjliga samband i studien. 

5.3.1. Kvalitetsmått 

Datan i Fas 1 består också av olika former av objektiva revisionskvalitetsmått (se ovan 

5.2. Analysens struktur för skillnad av objektiva respektive subjektiva 

revisionskvalitetsmått). Som framkommer i figur 17 studeras i denna fas relationen 

mellan partnerskapets struktur och den objektiva revisionskvaliteten. De objektiva 

revisionskvalitetsmåtten består av mått vilka bygger på verkliga fakta, och är tre till 

antalet där respektive presenteras nedan. 

5.3.1.1. Revisorsnämndens straffsanktioner 

De olika straffen som Revisorsnämnden utdömer har olika stränghet. Det mildaste 

straffet som kan utdömas är erinran. Konkret innebär erinran inte någon följd för den 

berörda revisorn i hans eller hennes yrkesutövande, utan är endast ett påpekande att 

denna inte fullföljt god revisorssed eller god revisionssed. (Revisorslag 2001:883) 
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Tabell 8. 

Revisionsbolag 

 

Antal erinringar 

Erinringar per 100 

kvalificerade revisorer 

KPMG 5 0,9 % 

PwC 21 2,5 % 

Deloitte 2 1,2 % 

Ernst & Young 9 1,6 % 

Grant Thornton 5 2,2 % 

BDO 5 4,5 % 

Mazars SET 1 1,4 % 

Totalt 48 2,0 % 

 

Den andra formen av straffpåföljd som Revisorsnämnden kan utdöma är varningar. 

Varningar är ett strängare straff än tidigare nämnda erinringar, dock resulterar inte 

heller varningar i första hand i någon direkt påföljd för den dömda revisorn. En utdömd 

varning signalerar alltså att revisorn har begått en felaktighet som är av ett strängare 

slag än vad som är hänförlig en erinran. Om Revisorsnämnden anser att revisorns 

felagerande är allvarligt kan de även utdöma en straffavgift i samband med varningen. 

(Revisorslag 2001:883) 

Tabell 9. 

Revisionsbolag 

 

Antal varningar 

Varningar per 

kvalificerade revisorer 

KPMG 4 1,1 % 

PwC 14 1,7 % 

Deloitte 2 1,2 % 

Ernst & Young 10 1,7 % 

Grant Thornton 8 3,5 % 

BDO 2 1,8 % 

Mazars SET 4 5,7 % 

Totalt 44 2,4 % 

 

Det strängaste straffet som kan drabba en revisor och som kan utdömas av 

Revisorsnämnden är indragen revisorslicens. Indragen licens kan ske både för godkända 

och auktoriserade revisorer. Konsekvensen av en indragning är allvarliga och 

omöjliggör för revisorn som drabbas att fortsätta sin karriär och yrkesutövning som 
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revisor. Med anledning av de stora konsekvenser som detta straff resulterar i är det 

endast vid stränga eller återupprepade lagöverträdelser som denna straffsanktion 

utdöms. (Revisorslag 2001:883) 

Tabell 10. 

Revisionsbolag 

 

Antal indragna licenser 

Indragna licenser per 

kvalificerade revisorer 

KPMG 0 0,0 % 

PwC 1* 0,1 % ** 

Deloitte 0 0,0 % 

Ernst & Young 2* 0,3 % **  

Grant Thornton 1 0,4 % 

BDO 0 0,0 % 

Mazars SET 0 0,0 % 

Totalt 4 0,1 % 
* Licensen har blivit indragen på grund av utebliven betalning, gäller en av E&Ys två indragna licenser 

** Summan avser även de licenser som blivit indragna även för utebliven betalning 

Straffrekvensen varierar mellan de olika bolagen och mellan de olika straffen som vi 

kan se ovan. För att ge en bättre helhetsbild visas i följande tabell den sammanlagda 

straffrekvensen för samtliga straff, det vill säga erinringar, varningar och indragna 

licenser, beräknat per anställda kvalificerade revisorer. 

Tabell 11. 

Revisionsbolag 

Straffrekvens per kvalificerade 

revisorer 

KPMG 2,0 % 

PwC 4,3 % 

Deloitte 2,3 % 

Ernst & Young 3,7 % 

Grant Thornton 6,1 % 

BDO 6,3 % 

Mazars SET 7,1 % 

 

Sambandet mellan straffrekvensen i procent per anställda kvalificerade revisorer och 

partnerandelen är positivt med en korrelationskoefficient på +0,857 och signifikant 

(sig.=0,000). En ökad partnerandel sammanhänger alltså med en större straffrekvens, 

vilket innebär att utförda revisioner har en lägre revisionskvalitet. ”The Big Four”, vilka 



 

 
108 

 

samtliga innehar en lägre partnerandel, har alltså en högre revisionskvalitet enligt 

straffrekvensmåttet och de tre mindre bolagen, med en högre partnerandel, har en lägre 

revisionskvalitet genom den högre straffrekvensen. Detta kvalitetsmått går alltså i 

motsatt riktning relativt vår uppsats utvecklade hypoteser.  

Anledningen till kvalitetsmåttets kontrast gentemot hypoteserna bör grunda sig i att 

straffrekvensen är beroende av fler variabler och faktorer än endast partnerandelen. 

Dessa andra förklarande faktorers inverkan är i detta fall större än partnerskapets 

påverkan om hypoteserna stämmer, i och med att det inte fanns en negativ samvariation 

mellan straffrekvensen och partnerandelen. En viktig förklaring till det positiva 

sambandet mellan partnerandelen och straffrekvensen bör vara att straffrekvensen som 

mått på revisionskvaliteten till stor del är beroende av revisionsbolagets interna 

kontrollsystem och dennas utformning. Ju bättre internt kontrollsystem revisionsbolaget 

har desto mer fel i revisioner upptäcks i ett tidigare skede, och går därmed att åtgärda 

omfattningen av. Det bättre interna kontrollsystemet bör därför medföra att 

straffrekvensen hos Revisorsnämnden reduceras. Samtidigt har forskning av Cravens et 

al (1994) visat att de stora bolagen, det vill säga ”The Big Four”, har mer resurser till 

förfogande. Ytterligare forskning av Colbert och Murray (1999), Francis (2004) och 

Sundgren (2009) har visat att de större revisionsbolagen investerar stora summor för att 

uppnå en hög revisionskvalitet. Enligt ovan resonemang bör de interna kontrollsystemen 

vara bättre och mer välfungerande i de stora revisionsbolagen, vilka har en låg 

partnerandel, något som bidrar till att sänka straffrekvensen hos Revisorsnämnden för 

dessa bolag. Med detta i beaktande påverkas straffrekvensen som kvalitetsmått i stor 

utsträckning av de interna kontrollsystemens kvalitet, och inte i lika stor utsträckning av 

partnerandelen. 

5.3.1.2. Revisorsnämndens examineringsprov 

Den andra aspekten som revisorsnämnden ansvarar för är, som tidigare nämnts, 

examineringen av revisorer. Här handlar det om två olika former av examinering, dels 

revisorsexamen, vilken berättigar till titeln godkänd revisor, dels högre revisorsexamen, 

vilken berättigar till titeln auktoriserad revisor (Revisorslag 2001:883). De 

grundläggande kraven för att bli godkänd respektive auktoriserad skiljer sig åt trots att 

de två olika titlarna i dagsläget endast i ett fåtal fall berättigar till skilda formella 

befogenheter gällande revision. För båda titlarna gäller likartad teoretisk kunskap i form 



 

 
109 

 

av utbildning, medan det för högre revisorsexamen krävs fem års praktisk erfarenhet av 

revision istället som för revisorsexamen endast tre. 

Tabell 12. 

Bolag 

 

Revisorsexamen 

 

Högre Revisorsexamen 

 Antal 

skrivande 

Antal 

godkända 

Antal 

skrivande 

Antal 

godkända 

KPMG 238 128 107 50 

PwC 597 335 218 126 

Deloitte 119 89 66 40 

Ernst & 

Young 

297 178 97 58 

Grant 

Thornton 

123 61 18 8 

BDO 97 59 17 8 

Mazars SET 55 27 9 6 

 

Ovan tabell illustrerar i absoluta tal varje bolags provskrivande individer och hur många 

av de skrivande som uppnått ett godkänt betyg på skrivningen. Andelen som klarar 

proven framgår av nedan tabell. 

Tabell 13. 

Bolag 

Andel godkända 

revisorsexamen 

Andel godkända högre 

revisorsexamen 

KPMG 53,8 % 46,7 % 

PwC 56,1 % 57,8 % 

Deloitte 74,8 % 60,6 % 

Ernst & Young 59,9 % 59,8 % 

Grant Thornton 49,6 % 44,4 % 

BDO 60,8 % 47,1 % 

Mazars SET 49,1 % 66,7 % 

 

Anledningen till att vi genomför granskningen av provresultaten är för att se om det 

finns något revisionsbolag som ur provresultatsaspekten har individer som är mer 

kompetenta revisorer än de andra bolagen, och om dessa skillnader varierar i takt med 
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att partnerskapsstrukturen förändras. Partnerandelen och andelen godkända vid provet 

för revisorsexamen har ett svagt negativt samband (korrelationskoeff.=-0,249) och är 

signifikant (sig.=0,000). Sambandet mellan partnerandelen och andelen godkända vid 

provet för högre revisorsexamen är istället osignifikant (sig.=0,710). Av analysen kan 

ses att det enda sambandet som finns är ett svagt negativt mellan partnerandelen och 

revisorsexamen, och att uttala sig hur partnerandelen korrelerar med revisorers förmåga 

att klara revisorsproven är svårt att göra. Redan nu kan vi se att studiens kvalitetsmått 

inte fullt ut överensstämmer, och detta fenomen utreds vidare under analysens gång. 

5.3.1.3. Going concern 

Datan angående going concern-problem är hämtat från Tagesson och Öhman (2011), 

där denna är uppdelad i två olika kategorier: going concern-varningar och modifierade 

revisionsberättelser. Datan är hämtad från perioden januari till april 2009. Sammantaget 

framkommer, med de korrigeringar vi gjort, att totalt 178 studerade bolag gått i konkurs 

under tiden för mätningen. Av dessa företag hade 29 st, eller 16,3 procent, uttryckligen i 

sina revisionsberättelser fått going concern-varningar. Motsvarande siffror för 

modifierade revisionsberättelser var 97 st, eller 54,5 procent. 

I nedan tabell framträder antalet going concern-varningar och modifierade 

revisionsberättelser respektive revisionsbolag gett ut. Tabellen visar även uttalandena 

som andel av totalt antal kursade företag som revisionsbolaget reviderade. Som tabellen 

visar är det tre bolag; PwC, Grant Thornton och BDO; som utmärker sig sett till going 

concern-varningar vilka samtliga uppvisar en högre korrekthet i detta avseende. När det 

kommer till modifierade revisionsberättelser är det återigen samma tre bolag som 

uppvisar den högsta träffsäkerheten, tätt följt av Mazars SET. 
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Tabell 14. 

Bolag 

Going 

concern, 

antal 

Going 

concern, 

andel 

Modifierade 

revisions-

berättelser, 

antal 

Modifierade 

revisions-

berättelser, 

andel 

Totalt 

antal 

kursade 

företag 

KPMG 1 2,9 % 15 44,1 % 34 

PwC 15 28,8 % 34 65,4 % 52 

Deloitte 1 6,3 % 8 50,0 % 16 

Ernst & 

Young 

3 10,3 % 10 34,5 % 29 

Grant 

Thornton 

4 20,0 % 14 70,0 % 20 

BDO 4 26,7 % 9 60,0 % 15 

Mazars 

SET 

1 8,3 % 7 58,3 % 12 

Totalt 29 16,3 % 97 54,5 % 178 

 

Relationen mellan partnerandelen och going concern-uttalanden var osignifikant, dock 

fanns ett svagt positivt samband mellan andelen partners och de modifierade 

revisionsberättelserna (korrelationskoeff.=+0,269, sig.=0,008). De modifierade 

revisionsberättelserna anger alltså att de byråer med högre partnerandel, vilka är de tre 

mindre byråerna i studien, i fler fall gjorde mer korrekta bedömningar i de modifierade 

revisionsberättelserna. 

Analysen av dessa kvalitetsmått finner i ett av fallen en överensstämmelse med 

uppsatsens utvecklade hypoteser, det vill säga att revisionsbolag med högre 

partnerandel presterar en högre revisionskvalitet sett till korrektheten i de modifierade 

revisionsberättelserna. 

5.3.1.4. Avslutande ord om kvalitetsmåtten 

Av ovan tre objektiva revisionskvalitetsmått stod det första avseende straffrekvenserna i 

direkt kontrast till uppsatsens hypoteser angående partnerandelens samband med 

revisionskvaliteten. Det andra, vilket avsåg examineringen av revisorer, uppvisade 

endast ett svagt resultat i motsatts med uppsatsens hypoteser. Det tredje, vilket 

behandlade going concern-problem, innehöll istället ett svagt positivt samband mellan 

revisionskvaliteten och partnerandelen. 



 

 
112 

 

Att de objektiva revisionskvalitetsmåtten står i strid mot varandra visar på att 

partnerstrukturen i form av partnerandel, naturligt nog, inte ensamt förklarar den totala 

presterade revisionskvaliteten. Sambandet visar alltså att även andra variabler inverkar 

på sambandet. Som vi har diskuterat ovan tror vi att en av dessa variabler är de interna 

kontrollsystem varje revisionsbolag tillhandahåller som hjälpmedel i revisionsarbetet. 

Som tidigare forskning av Cravens et al (1994) uppvisat har ”The Big Four”, vilka har 

en lägre partnerandel, mer resurser till förfogande. Resurser som delvis investeras i de 

interna kontrollsystemen (Colbert & Murray 1999, Francis 2004 samt Sundgren 2009). 

Dessa interna kontrollsystem bör påverka två av våra tre objektiva 

revisionskvalitetsmått i stor utsträckning. Denna inverkan bör göra att dessa 

kvalitetsmått inte i hög utsträckning representerar partnerandelens inverkan på 

revisionskvaliteten, utan istället de interna kontrollsystemens inverkan. Dessa 

kvalitetsmått är straffrekvensen samt going concern-måtten. Däremot ser vi inga tydliga 

tecken på att de interna kontrollsystemen kan påverka examineringskvalitetsmåttet, då 

revisorsproven skrivs utan hjälp från revisionsbolagens kvalitetskontrollsystem. Dock 

då partnerandelen endast påvisade svaga indikationer på att partnerandelen är negativt 

korrelerat med förmågan att klara revisorsproven säger detta i sammanhanget lite om 

partnerandelens sammanhang med revisionskvalitet. 

Att de tre olika objektiva revisionskvalitetsmåtten till viss del visar på olika relationer 

till partnerandelen, samt att vi tror det finns mer bakomliggande påverkande aspekter än 

partnerskapet för den totala revisionskvaliteten gör att en användning av dessa objektiva 

revisionskvalitetsmått inte kan försvaras. Därmed kommer dessa mått fortsättningsvis 

inte heller utgöra revisionskvalitetsmått i fortsatta analyser. 

5.3.1.5. Önskade kvalitetsmått  

Under Fas 1 insamling av kvalitetsmått var ambitionen att samla in olika former av 

information, vilket skulle verka som komplement för de hittills beskrivna 

kvalitetsmåtten. Med hjälp av dessa kvalitetsmått hade vi som avsikt att skapa en ännu 

tydligare bild över vilka konsekvenser som partnerskapsstrukturen spelar för 

revisionskvaliteten. I detta avsnitt beskrivs kortfattat de kvalitetsmått vilka vi önskade 

kunna använda men som av diverse anledningar tyvärr inte var tillgängliga. 

1. Genom att se antalet revisionsuppdrag för respektive bolag kunde denna siffra 

relaterats till antalet kvalificerade revisorer, och därigenom kunde slutsatser 
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dragits om att ju färre revisionsuppdrag per revisor desto bättre revisionskvalitet 

kan erhållas i och med att tiden spenderad per revision i genomsnitt blir längre 

och därför reduceras risken för felaktigheter i revisioner (Sundgren & Svanström 

2010). Sambandet gäller med antagandet att de olika revisionsbolagen arbetar 

lika effektivt med revisionsarbete. Denna information kunde dock inte fås fram 

då de olika revisionsbolagen valde att räkna revisionsklienters uppdrag på olika 

sätt; en del räknade just antal revisionsuppdrag medan en del andra räknade 

klienter, där flera revisionsuppdrag kunde ingå. 

2. Ett annat mått som beskriver revisionskvaliteten är priset per revision från 

revisionsbolagets sida, i linje med Davis et al (1993) samt Balachandran och 

Ramakrishnan (1987). Ju mer klienten betalar för revisionen desto bättre 

revisionskvalitet finns möjlighet att uppnå, eftersom priset är en funktion av hur 

mycket tid och ansträngning som läggs ner på revisionsarbetet. Sammantaget 

med att kvaliteten är en funktion av den ansträngning som görs i revisionsarbetet 

och att tid är en viktig aspekt av ansträngningen, enligt Geiger och Raghunandan 

(2002) samt Power (2003), gör att en högre revisionskostnad signalerar högre 

kvalitet. Tyvärr gick inte denna information att få fram då vi varken fick själva 

faktureringspriset för revision eller kostnaden för revisionspersonalen samt 

revisionsverksamhetens omsättning. Genom att dividera revisionens omsättning 

med revisionspersonalens kostnad kunde ett pris, med tillägg för vinstmarginal, 

fåtts fram. Priset för revisionsarbete är dock ett problematiskt mått i och med att 

revisionsbolagens klienter skiljer sig åt vad gäller komplexitet då de mindre 

revisionsbolagen tenderar att ha mindre klienter och de största, mest komplexa, 

noterade klienterna revideras av ”The Big Four” (PwC 2010). Våra sju studerade 

bolag mäter också sina revisionsuppdrag på skilda sätt vilket gör en jämförelse 

bolagen sinsemellan svårgenomförlig. 
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5.4. Fas 2 - Intervjuer 

Den andra fasens studie framgår av nedan figur, vilken är en modifierad version av figur 

16. Fas 2 undersöker relationen mellan partnerskapets struktur och den subjektiva 

revisionskvaliteten, men fasens undersökning inrymmer även att se på partnerskapets 

påverkan på faktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 21) 

 

I Fas 2, det vill säga intervjustudien, samlas data in genom semistrukturerade intervjuer 

(mer om intervjuernas metod ovan i 4. Empirisk metod). Intervjuerna görs med ledande 

befattningshavare i sex av de sju revisionsbolagen som ingår i undersökningen, då ett av 

bolagen inte gick att genomföra intervjun med (även detta finns mer om i den empiriska 

metoden). Nedan presenteras vad intervjuerna ledde fram till, dock kommer inte datan 

nedan att knytas an till det bolag som intervjupersonen är verksam vid eftersom en 

förutsättning för intervjun var att intervjupersonerna skulle få vara anonyma. I bilaga 1 

finns den intervjuguide som låg till grund för intervjuernas genomförande.  

Frågor som i intervjuerna berörde revisionskvaliteten tar sikte på den beroende 

variabeln genom att få respondenters attityder och åsikter om den specifika frågan. Av 

denna anledning är kvalitetsmåttet i Fas 2 av subjektiv karaktär.  
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5.4.1. Allmänt om partnerskapet 

Frågorna som ställdes i detta avsnitt i intervjuerna hade som syfte att ge en inblick i hur 

bolagen resonerade i sitt upplägg av partnerskapet. I detta stadie i intervjun ville vi även 

bli medvetna om vissa praktiska tillvägagångssätt för olika processer i bolagens 

partnerskap. 

Revisionsbolagen var överens om att en individ får bli partner först om han/hon är 

viktig för bolaget, alltså om personen uppfyller ett värde. Bolagen var både överens men 

också av olika uppfattning vad gällde dessa värdens innebörd. Av våra sex intervjuade 

bolag svarade fem att antal revisionskunder var avgörande, att man var tvungen att vara 

”självförsörjande”. Med självförsörjande menas att revisorn har så många klienter att 

dennes alla kostnader kan bäras utav intäkterna från sina revisionsklienter. Flertalet av 

bolagen poängterade även att de premierade personer med specialistkompetens eller 

tekniskt skickliga personer. Vanligt förekommande svar var även att de skulle vara goda 

ledare och förebilder. 

Respondenternas svar påvisar, i linje med tidigare anförda resonemang i teoretiseringen 

utifrån Berle och Means (1932), Donaldson och Davis (1991), Eisenhardt (1989), Fama 

(1980), Fama och Jensen (1983) samt Jensen och Meckling (1976), att det som 

premieras i stora drag är ekonomiska aspekter i form av goda resultat för revisorn i 

fråga. Agentteorin lyckas alltså i detta fall förklara hur revisorn uppnår ett partnerskap. 

Hur den ekonomiska premieringen i sin tur påverkar revisionskvaliteten beror på vilka 

handlings- och arbetssätt som skapar stora intäkter. Genom denna Fas (2), men framför 

allt Fas 3, utreds just vilka handlings- och arbetssätt som skapar möjligheter för en 

partnerposition för individen. 

Processen hos våra studieobjekt, revisionsbolagen, för att bli invald till partner var hos 

samtliga likartad uppbyggd, och processen var bestående av flera steg. Det första steget 

gick i allmänhet ut på att försöka hitta lämpliga kandidater för framtida partners. Hur 

detta praktiskt skedde varierade från granskning från företagsledningen, kontorschefer, 

affärsområdeschefer eller genom utvecklingssamtal. Det andra steget bestod av att 

utvalda individer blev granskad av ytterligare ett organ inom bolaget, vanligtvis 

styrelsen. Sista steget i att bli partner, efter de tidigare stegen genomgåtts, var att de 

befintliga partnerna röstade igenom att den presumtive partnern antingen fick en 

partnerskapstillhörighet eller inte. Således är det de befintliga partnerna som har makten 
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att bestämma vilka som ska ingå i partnerskaran, men framför allt hur många. Detta gör 

att partners inte kommer välja in nya partners, i linje med agentteoriska argument i 

avsnitt 3.2.4. Avslutning motivationsfaktorn, om de inte tillför ett ekonomiskt värde för 

befintliga partners. Efter ett eventuellt godkännande får den nya partnern köpa ett visst 

antal aktier och därefter ingår hon/han i skaran av ägare till det revisionsbolaget. 

Vi var vidare intresserade av om det existerade olika nivåer i bolagens partnersystem, 

det vill säga om det finns partners med olika stora aktieinnehav.  Frågan vi ställde för att 

studera detta uppfattades och besvarades dock i flera fall först på ett felaktigt sätt. Ett 

missförstånd som vi frågeställare får ta på oss, men vilket inte var ofördelaktigt då det 

gav ytterligare information vi inte till att börja med beaktat. Missförståndet berodde på 

att vi i vissa fall utelämnade ”det vill säga har ni partners med olika stora aktieinnehav” 

i fråga 3 (för fråga se bilaga 1). De svarande tolkade frågan som om de i bolaget skiljde 

på partners i form av olika rang. Detta gjorde inget av bolagen, men däremot hade 

samtliga bolag utom ett, ett partnersystem som innebar olika nivåer. 

För bolagen som angav att de hade olika nivåer, vilka var fem av sex, hade vi 

uppföljande frågor om nivåerna. Fyra av fem bolag angav att deras partnersystem 

innefattade ägarskap med olika aktieinnehav, alltså att aktiemängden var individuellt 

justerad mellan partnerna. Denna individuella anpassning skedde utifrån de kriterier 

som gjorde att man blev tilldelat partnerskapet. Det sista bolaget som tillämpade olika 

nivåer för partnerskapet hade istället ett system bestående av fyra nivåer, där varje nivå 

var kopplat till ett på förhand bestämt aktieantal. Vilken nivå man tillhörde var också 

här bestämt av de kriterier vilka gjorde att man blev tilldelat partnerskapet. 

De olika nivåerna i bolagen bör verka motiverande för nuvarande partners, eftersom 

detta gör att partners från lägre nivåer i partnersystemet arbetar för att nå högre nivåer, 

vilka inrymmer en större ekonomisk vinst. Partners som redan befinner sig högt i 

nivåtrappan motiveras ändock eftersom det för bolagen i undersökningen fanns risk för 

att individen kunde sjunka i nivåerna. För majoriteten av bolagen fanns också i och med 

den individuella anpassningen alltid möjlighet till ökade aktieinnehav. Nivåerna bör 

således verka motiverande för samtliga partners i linje med Maslow (1943) som påpekar 

att människor alltid eftersträvar att tillfredställa sina behov ytterligare. Olesons (2004) 

teori om att pengar i sig inte är något behov men eftersträvansvärt för människor då det 
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är ett hjälpmedel att tillfredställa behov, innebär att de olika nivåerna i partnerskapet 

alltid ser till att befintliga partners hålls motiverade. 

Intervjuernas allmänna och inledande del avslutades med att respondenterna fick ge sin 

syn för fördelar respektive nackdelar med ett partnerskap. Svaren visades vara nästintill 

enbart positiva där ett partnerskap ansågs medföra olika fördelar. Endast ett bolag angav 

att det också fanns nackdelar, vilket var att partnerskapet innebar krav på ett speciellt 

ledarskap och informationssystem. Fördelarna var istället framförallt att partnerskapet 

resulterade i ett ökat engagemang, att man inte var en ensamvarg som ägare, att man tog 

ett ansvar för helheten men också att det gav ökade möjligheter att attrahera och behålla 

duktig personal. Att respondenterna besvarade denna frågeställning huvudsakligen 

positivt är naturligt i och med att de beskriver sitt organisationssätt, och där en kritik 

mot partnerskapet skulle vara en direkt kritik mot dem själva i form av deras ställning 

som ledande befattningshavare. Förhållandet blir särskilt viktigt i och med att samtliga 

intervjupersoner också själva var partners. 

5.4.2. Motivationsfaktorn 

I detta avsnitt var ambitionen och avsikten att studera partnerskapets inverkan på 

motivationen vad gäller individer arbetande inom revision, det vill säga både partners 

och övrig revisionspersonal. I intervjuerna framkom det att samtliga respondenter var 

överens om att partnerskapet verkar motiverande. Den första kopplingen till frågan om 

partnerskapet är motiverande svarade respondenterna angående icke-partners motivation 

av partnerskapet, det vill säga ett framtida läge för de revisorer som ännu inte är 

partners. Kopplingen till befintligas partners motivation kom först senare upp efter 

tydligare förfrågningar från oss intervjuare om partnerskapet inte också motiverar 

befintliga partners, och även här sågs från samtliga respondenter ett positivt samband 

till individers motivation. Dessa svar var således helt i linje med resonemanget som förs 

i teoriavsnittet om att partnerskapet är motiverande, och alltså styrks Maslows (1943) 

och Herzberg et als (1959) teorier. 

När vi fått besvarat om intervjupersonerna ansåg det finnas ett samband mellan 

partnerskapet och motivationen ville vi driva vidare motivationsfaktorn och fråga 

respondenterna om det kunde finnas en partnerskapsstruktur, annan än deras egen, som 

skulle verka mer motiverande. Här blev svaren mindre raka och konstaterande, och flera 

respondenter uttryckte en uppfattning om individuella fördelar med olika 
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partnerstrukturer. En intervjuad person uttryckte sig ”när det gäller 

partnerskapsstrukturen finns inte rätt eller fel”, medan en annan sa att det ”beror på vad 

som driver individen”. 

De mindre konkreta svaren kan tyda på att svarspersonerna faktiskt anser att deras 

nuvarande partnerskapsstruktur innehåller delar som inte är optimala, eller åtminstone 

inte att den befintliga partnerstrukturen är väl genomtänkt och arbetad. De oklara svaren 

kan också förklaras av att partnerstrukturen troligtvis är ett resultat av tidigare beslut 

angående ägandet, och därför kan stigberoendeteorin (vilket utreddes ovan i 

teoretiseringen avsnitt 3.8. Andra möjliga samband i studien) verka förklarande för hur 

man har det organiserat idag. 

Flera respondenter, speciellt representanter för de bolag med en hög partnerandel, talade 

om betydelsen av att partnerskapet skall upplevas som uppnåbart för de arbetande i 

firman. Bolag med en lägre partnerandel uttryckte istället generellt sett en åsikt om lägre 

motivation genom reducerat inflytande och lägre pekuniär ersättning.  

En av de svarande från ett bolag med en låg partnerandel påpekade också riskerna med 

att ha ett högre partnerantal, framförallt om detta innebar att partnerna i större 

utsträckning var bestående av unga individer: 

”Om du inte är tillräckligt senior, eller tillräckligt betydelsefull för organisationen blir 

det besvärligt att bära det ansvar som du har för helheten, och då finns risken att du får 

delägare som inte uppfattas som delägare utan som vanliga löntagare” 

Svaren som erhölls angående partnerandelen tyder på olikheter, men också ett mönster 

där svaren belyser respondentens egna partnerkonstruktions fördelar: bolagen med en 

låg partnerandel angav inflytande och hög ersättning som betydande, medan bolagen 

med en hög partnerandel svarade att uppnåbarheten var av störst betydelse. Dessa svar 

bekräftar betydelsen av uppnåbarheten och stärker de antagningar i teoretiseringen om 

uppnåelighetens vikt för motivationen som låg till grund för utformningen av hypotes 1. 

Detta rättfärdigar också de tillägg vi gjorde till Maslows (1943) och Herzberg et als 

(1959) motivationsteorier om att behovs effekter på människors beteende är beroende 

av dess uppnåelighet. 

När vi frågade om bolagens utformning av partnernas belöningssystem fann vi att det 

fanns en klart dominerande utformning, vilken byggde på nationell delning av 
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upparbetade vinster mellan partners. Av våra sex intervjuade bolag var det enbart ett 

som utmärkte sig, vilket valde att fördela sina vinster regionalt och alltså inte nationellt. 

Det regionala utdelningssystemet fungerade så att det revisionsbolagets svenska kontor 

var uppdelade i tre olika geografiska områden. För internationell eller lokal fördelning 

fanns det inga svaranden. 

Anledningarna till den nationella fördelningen grundade sig i en rädsla för 

suboptimeringar. En svarande uttryckte sig med det välkända citatet från historien om 

de tre musketörerna ”En för alla, alla för en”, ett citat som beskriver vad de som 

använde nationell fördelningsbasis eftersträvade att undvika nämligen suboptimering. 

Suboptimeringen skulle enligt respondenterna inträffa då samarbetet skulle försämras 

mellan olika geografiska platser och kontor. Försämringen är ett resultat av att 

individerna, vid en fördelningsbas mindre än nationell, inte skulle vara likna benägna att 

lägga ner den tid och de kostnader som diverse samarbeten innebär om de inte själva 

skulle få ta del av vinsterna med samarbetet. Resonemanget liknar de teoretiska 

anförandena angående large- och small-pools som gjorts av bland andra Hay et al 

(2007) samt Liu och Simunic (2005) (se ovan 3.2.3. Monetär motivationsteori). 

Bolaget som använde regional fördelningsbasis visade dock på medvetenhet om dessa 

suboptimeringar, men ansåg fördelarna i form av närhet till marknaden och att få 

ansvara för sitt eget resultat överstiga nackdelarna med nämnda suboptimeringar i form 

av försämrat samarbete kontor och områden emellan. För detta bolag kan en regional 

vinstdelning vara fördelaktigt då vi under Fas 1 sett att just detta bolag tenderar att ha 

små mindre komplexa revisionsklienter, och i linje med Hay et al (2007) samt Liu och 

Simunic (2005) blir behovet av samarbete mellan regioner mindre och med detta också 

fördelarna med nationell vinstdelningsbas mindre. 

5.4.3. Kulturfaktorn 

Kulturfaktorn utgör vår mest abstrakta faktor. Att konkretisera en företagskultur är inte 

särskilt enkelt, inte ens för individer likt intervjuernas respondenter vilka har en lång 

erfarenhet från sin organisation och dess kultur. Svaren för vad som beskriver en kultur 

blev också starkt varierande då varje revisionsbolag, trots att de tillhör samma bransch 

och professionskultur, är unikt. Den största likheten mellan bolagens kultur fann vi av 

att fyra utav sex bolag valde att beskriva kulturen som öppen/transparent. Utöver denna 
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likhet var det svårt att finna något gemensamt, men kulturen beskrevs bland annat som 

prestationsinriktad, kvalitetstänkande, högt i tak och prestigelös. 

Med tanke på att revisionsbolagens respondenter definierade sina kulturer på olika sätt 

är det logiskt att tänka sig att denna aspekt bidrar till en inlåsningseffekt för revisorn i 

bolaget. En övergång till ett annat bolag skulle medföra att personen i fråga skulle 

behöva lära sig en ny kultur och med detta nya värderingar och arbetssätt, vilket alltså 

talar för att individer skulle undvika övergångar mellan revisionsbolag. Tidigare 

empirisk forskning av Gudmundsson och Lif (2004) har dock påvisat att en 

inlåsningseffekt på grund av bolagskulturen inte föreligger i revisionsbolag. 

Trots olikheterna beskrev samtliga av de utfrågade personerna kulturen på sina 

respektive bolag som stark. En svarande gick så långt som att säga att ”efter att ha varit 

här 3-5 år så formar det dem för resten av deras liv” angående hur revisionsbolaget 

påverkar nyanställda individer. En formulering som utgör tecken på en tydlig 

företagskultur och dennas socialiserande effekt. 

En av respondenterna svarade samtidigt att det var viktigt att kulturen inte blev för stark 

så att inte utomstående uppfattade bolaget som en egen värld och på grund av detta hade 

svårigheter att komma intill revisionsbolaget i till exempel affärssituationer. Detta svar 

antyder att respondenten vill bibehålla professionskulturen i sitt bolag för att inte skilja 

sig från andra revisionsaktörer, vilket förstärker legitimitetsteorins antagande om 

legitimitet genom likhet (Larsson 2010). En stark bolagskultur innebär just ett 

särskiljande gentemot mängden och från professionen. 

Att ha blivit tilldelat ett partnerskap beror, som inledningsvis poängterades, på att 

revisorn har ett stort värde för bolaget. För att vara värdeskapande ansåg de svarande i 

intervjuerna att man var tvungen att främst vara engagerad, drivande samt en god 

ledare. Vanligt förekommande svar var också nödvändigheten av en stor kompetens, 

integritet samtidigt som partnerna presterar bra revisionskvalitet och är goda förebilder. 

Genom intervjuerna framkom det att kulturen som finns i varje studerat bolag var 

påverkat av både tidigare och befintliga partners agerande och beslut, vilket således 

ligger i linje med stigberoendeteorins förklaringar att dagens verklighet är beroende av 

gårdagens agerande och beslut (Ireland 1999, Stafsudd 2006, Lynall et al 2003). 
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Omfattningen som partnerna påverkar kulturen sades vara stor, då de är ledare och 

förebilder som de anställda ser upp till. Partnerna är även de yttersta beslutsfattarna 

genom sin rösträtt på bolagsstämman. En respondent uttryckte det som att ”Trappor 

sopas uppifrån”. Ett tydligt exempel på partnernas makt och inverkan på kulturen 

berättades av en annan svarande genom att partnerna för alla stora och viktiga 

stundande beslut dessförinnan träffas och pratar igenom sin ståndpunkt och tillsammans 

beslutar om ett handlingssätt. Först efter dessa möten förmedlar partnerna vidare ämnet 

till övriga anställda. Partnernas särställning i bolagen anger tydligt deras makt och 

ansvar, vilket bidrar till deras stora inflytande på bolagskulturen. Dessa svar intygar att 

resonemangen som förs i 3.3. Kultur om att partners faktiskt inverkar på kulturen, är väl 

förankrade även empiriskt. 

Kulturfaktorns studerande avslutades med att vi frågade respondenterna vad det innebar 

för individen att bli partner. Den största gemensamma åsikten, vilken togs upp av fyra 

av sex bolag, var att partnerskapet innebar ett stort erkännande och en större intern 

status. Lika många bolag, fyra, tog upp den ökade ekonomiska ersättning som en 

betydande förändring som sker. Hälften, tre, tryckte också på det ökade ansvaret som 

partnerskapet betydde som en viktig förändring i och med insteget i partnerskapet. 

Dessa aspekter som partnerskapet innebär uppfyller flera av Maslows (1943) 

behovssteg, och är därför förenlig med den presenterade teorin i avsnitt 3.2.1. 

Behovsteori. Partnerskapet ger alltså en behovstillfredsställelse, något som utgör 

grunden till dess motivationshöjande egenskaper. 

5.4.4. Övervakningsfaktorn 

Övervakningsfaktorn är en faktor som vi genom intervjun vill studera både sett till 

övervakning på anställd personal men också sett till övervakningen som partners utövar 

på andra partners. 

Övervakning av befintliga partners var något samtliga bolag hade. En viktig orsak till 

detta var att utvärdera respektive partners prestation och härigenom kunna ge han/hon 

en rättvisande del av resultatet. Samtliga bolag markerade också att dåliga prestationer 

från partnerna ledde till konsekvenser, i värsta fall till ett indraget partnerskap. Dock var 

inte konsekvenserna något som skedde för en kortare periods försämrade resultat utan 

först när den försämrade prestationen blivit en långsiktig verklighet. Att 

partnerstrukturen konstant erbjuder straff, i form av reducerat aktieinnehav eller i värsta 
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fall indraget partnerskapet, gör att partners avstår från att minska sin ansträngning med 

syftet att bibehålla eller öka sin rätt av resultatet. Övervakningen på partnerns egna 

prestation i revisionsarbetet medför att free-ridingbeteenden förhindras eftersom 

partnerna utvärderas individuellt. Däremot kan mycket väl tänkas att partners 

övervakning på andra såväl anställda som partners kan bli föremål för free-

ridingbeteende. Free-ridersbeteendet bör i detta sammanhang ha ett positivt samband 

med partnerandelen, vilket också detta är i linje med anförd teori på området (3.4.1. 

Partnerandelens påverkan på övervakningen). 

När intervjufrågan om partnerskapet generellt förändrar personens arbetsuppgifter och 

ansvar ställdes splittrades respondenternas svar upp i två kategorier: en för vilken 

partnerskapsinträdet inte medförde någon förändring, och en för vilken det gjorde 

skillnad. I den förstnämnda gruppen återfanns tre av våra studerade bolag, och här var 

det så att partnerskap inte var obligatoriskt förknippat med ansvar såsom kontorsansvar, 

kostnadsansvar eller personalansvar. Även om det var förekommande att partners 

innehade sådana ställningar var det inte ett krav att dessa positioner skulle innehas av 

partners. Den andra gruppen, vilken svarade att partnerskapet innebar nya uppgifter, 

bestod också av tre bolag. I denna grupp fanns det olika omfattning i svaren hur 

partnerskapsinträdet förändrade ansvaret och arbetsuppgifterna för individen. Ett bolag 

beskrev det som en utvecklingsprocess snarare än en drastisk förändring, i vilken 

partnern sakta växte in i en arbetsledande ställning. Ett annat bolag sa att partners var 

förbehållna vissa roller och ansvar. Det tredje bolaget menade att ställningar såsom 

kontorschefer alltid innehavdes av partners. Sammantaget gav respondenterna dock 

bilden, oavsett om själva utnämningen till partner föranledde ett ökat formellt ansvar 

eller inte, att ett partnermedlemskap alltid innebär ett ansvar som ägare i form av ökat 

företrädesansvar utåt mot intressenter och allmänheten samt ansvar på bolagsstämman. 

Svaren visade alltså för flera av bolagen att partnerskapet innebär förändrade 

arbetsuppgifter och ansvar, utöver ägaransvaret som tillkommer samtliga nya partners, 

vilket är i linje Herzberg et als (1959) tankar om att partnerskapet är motiverande för 

revisorer i deras arbete. 

Anledningen till att partners, i de svar det angavs så, fick förändrade ansvars- och 

arbetsuppgifter var att partnerna hade de egenskaper som ansågs eftersträvansvärda i ett 

revisionsbolag. Dessa eftersträvansvärda attribut handlade om erfarenhet och kunskap 
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samtidigt som de innehöll en aspekt om att partnern i fråga hade samma ambition och 

mål med verksamheten som övriga partners. 

5.4.5. Faktorn personstruktur i bolaget 

Vårt teoriavsnitt angående personstrukturens inverkan på revisionskvaliteten tar mångt 

och mycket sin utgångspunkt ur forskning gjord av Staffsudd (2006), vilken visar på det 

faktum att personer tenderar nyrekrytera personer som uppvisar likartade egenskaper 

och karaktärsdrag som de själva, det vill säga självreproducering (se avsnitt 3.5. 

Personstruktur i revisionsbolaget). För att studera detta valde vi att ställa en fråga 

angående vilka som ansvarar för nyrekryteringen av personal i bolaget. 

Det framkom i intervjuerna att de ansvariga för nyrekrytering oftast var kontorschefer, 

affärsområdeschefer, gruppchef eller HR-personal. I flera av dessa fall utgjordes dessa 

personer av individer i partnerställning, och i de fall de inte gjorde det var det ofta 

någon partner inblandad indirekt i rekryteringen. Endast ett bolag sa att det inte fanns 

någon koppling, alltså påverkan, mellan partners och vilka som nyanställdes. 

Den stora partnerpåverkan när det kommer till nyrekrytering ger oss goda möjligheter 

att studera om det är vanligt förekommande att partnerna självreproducerar sig, och om 

självreproduceringen överensstämmer med teoretiseringen för faktorn personstruktur. 

Självreproduceringen hamnar återigen i fokus under Fas 3:s undersökning nedan, och 

där analyseras begreppet vidare. 

5.4.6. Avslutande 

I det avslutande stadiet i intervjun ställdes frågor som ämnade förtydliga hur sambandet 

var konstruerat mellan partnerskapsstrukturen och revisionskvaliteten samt hur bolagen 

har tänkt avseende sin specifika sammansättning av partners. 

De flesta bolag sa sig ha ett bakomliggande syfte med just sin partnerskapsstruktur. Två 

svarade att de hade som strategi att få in fler kvinnor i partnerskapet, varpå en av dessa 

två svarade att de också hade som strategi att ha partners från alla verksamhetsområden. 

Ett sådant förhållningssätt skulle förändra könsbalansen bland partnerna, då det visat sig 

att partnerskapet i dagsläget domineras av män (Lennartsson 2011). Resultatet skulle 

innebära en ökad mångfald, något som givet att uppsatsens hypotes sju stämmer; 

partnernas mångfald är positivt korrelerad med revisionskvaliteten; skulle förbättra 

revisionskvaliteten (Fenwick & Neal 2001, Gorman & Volkema 1998, Jonsson 2001, 
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Laughlin & Branch 1972, Pelled 1996, Shiflett 1979). Även målet att få in fler personer 

från andra verksamhetsområden än revision skulle verka positivt för revisionskvaliteten 

av samma anledningar som ökade könsdifferenser innebär. 

Den andra som även den ville få in fler kvinnor i partnerskapet ville också hålla 

partnerskapsandelen på en rimlig nivå, så att partnerskapet inte urvattnades. Genom att 

begränsa andelen partners i bolaget blir tillfredsställandet av de behov partnerskapet 

påverkar större. I överensstämmelse med tournament- och spelteori bör de allra bästa 

revisorerna söka sig till dessa bolag då vinsterna, både de monetära och de icke-

monetära, i form av partnerskapsmedlemskapet är större (Harbring & Lünser 2008). 

Dock motverkas uppnåbarheten av en lägre partnerandel. 

Andra svar rörande partnerstrategier var att försöka hålla en jämn åldersfördelning samt 

att låta de med störst betydelse för bolaget bli partners. Åldersfördelningen innebär även 

den en större mångfald, vilket utretts ovan bör verka positivt för revisionskvaliteten. 

Något som också framkom i intervjuerna var att bolag med en högre partnerandel 

använde denna egenskap i sin marknadsföring som ett sätt att locka till sig och behålla 

lämplig personal. 

En av de intervjuade svarade att det inte fanns någon särkskild strategi, sett till andel 

partners, demografi på partnerna eller geografi på partnerna, utan att de såg till 

individen. Var personen i fråga lämpligt partnerskapsmaterial innebar det att personen 

fick en möjlighet att komma in i partnerskapskretsen. 

Vår största, och kanske viktigaste, fråga under intervjun var när vi bad om 

respondentens åsikt om partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. Härigenom fick 

vi en bild och åsikt av hur högt kvalificerade personer inom området resonerar kring 

sambandet som utgör vår problemformulering. Det som var gemensamt för samtliga 

tillfrågade var att de hade en uppfattning om att partnerskapet endast medförde positiva 

saker. Här argumenterade flera utifrån att revisionsbranschen är en förtroendebransch, 

där rykte utgör a och o. En svarande formulerade sig som: ”ett förtroende tar lång tid 

att bygga upp, men går snabbt att rasera”. Att riskera detta förtroende, genom att 

prestera en sämre revisionskvalitet, menade flera respondenter var att riskera sin 

existens i och med förtroendets viktiga del i revisioner samt att man som revisor utan 

förtroende inte kan sälja sitt bolags revisions- och övriga tjänster. Dessa svar tyder klart 
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och tydligt på att våra resonemang angående att revisorer, som vill uppnå fördelarna 

med ett partnerskap, måste upprätthålla och prestera en hög revisionskvalitet för att 

därigenom inte riskera att få ett försämrat rykte och förtroende. Skulle sambandet att 

partnerpåverkan på revisionsarbetet ger en hög revisionskvalitet visa sig stämma i 

hypotesprövningarna nedan innebär detta att förtroendeaspekten som 

revisionsförsäljning kräver tvingar fram en hög revisionskvalitet. 

En av de svarande i nyss nämnd fråga belyste också betydelsen av att kunna erbjuda 

attraktiva karriärmöjligheter för att kunna locka till sig och behålla de mest kompetenta 

revisorerna. Att behålla kompetenta revisorer som ännu inte är partners har dock visat 

sig sakna samband med partnerskapet (Gudmundsson och Lif 2004). Dock finner 

samma forskning att inlåsningen av befintliga partners förekommer i och med 

partnerskapet. Att behålla kompetenta revisorer resulterar i en högre revisionskvalitet. 

En annan respondent framhöll att partnerskapet, med aktiva ägare, gör att klokare beslut 

kan fattas, vilket också det verkar positivt för revisionskvaliteten som presteras. 

Förslaget, som utreds i SOU 2008:79, om att gå från dagens krav på att 75 procent av 

rösterna skall innehas av kvalificerade revisorer till en sänkning till 51 procent fick ett 

positivt gensvar från alla de svarande. Respondenterna menade att de internationella 

revisionsbolagen idag har en stor del av sina inkomster härstammande från andra 

verksamhetsområden utöver revision. Denna utveckling kommer med stor sannolikhet 

att realiseras också i Sverige, sas det. En förändring som innebär en sänkning av kravet 

på att partners ska vara kvalificerade revisorer skulle innebära att de individer som 

arbetar i dessa andra verksamhetsområden får en större möjlighet att bli partners genom 

att den del av partners vilken är bestående av icke kvalificerade revisorer i det nya 

förslaget får uppgå till 49 procent, istället för som tidigare 25 procent. Respondenterna 

menade att den ökade andelen icke-revisorer bland partners skulle öka motivationen hos 

dessa individer. Samtidigt påpekades det som viktigt att de kvalificerade revisorerna 

behöll makten i bolaget genom sin rösträtt motsvarande 51 procent av rösterna. 

Aspekten att revisorerna behåller makten belystes av flera svaranden som viktig, där en 

uttryckte; ”Man skall inte glömma var man en gång kom ifrån” angående att 

revisionsbolagen härstammar just från revision och inte olika konsulttjänster. 
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Hela intervjun avslutades med att vi frågade respondenterna om de ansåg att vi förbigått 

eller glömt att ställa någon fråga som kunde vara av intresse angående partnerskapets 

påverkan på revisionskvaliteten. Här tyckte en person att vi skulle haft ett större fokus 

mot belöningssystemets utformning då han ansåg att det var detta som hade störst 

betydelse för ett eventuellt samband mellan partnerskapet och revisionskvaliteten. 

Respondenten syftade här på att kriterierna partnerna utvärderades ifrån skulle innefatta 

revisionskvalitetskriterier av olika slag, för att revisorerna även i ett privat ekonomiskt 

syfte ska prestera en hög revisionskvalitet. Resonemanget är alltså inte direkt skilda vår 

uppsats tankegångar, men där respondenten pekade på att en fördjupande studie i hur 

revisionsbolagens belöningssystem ser ut och vilka arbetssätt som belönas och om dessa 

går i linje med god revisionskvalitet. I vår uppsats tas dock hänsyn till 

belöningssystemet då vi för resonemang som leder fram till antagandet att hög 

revisionskvalitet är en nödvändighet för att kunna skapa intäkter för sig som revisor och 

för sitt bolag. Vårt resonemang kring kvalitet i revisioner har också styrkts genom Fas 2 

och de intervjusvar som inkommit. 

De andra respondenterna tillade inget ytterligare, vilket tyder på att de frågor vi ställde 

till dem var så pass täckande och tillräckliga att de inte fann något område som helt 

blivit bortglömt. 

Sammantaget har Fas 2-undersökningen bidraget till en större förståelse om 

partnerskapets uppbyggnad samt partners situation i form av ansvar, arbetsuppgifter och 

möjligheter. Kunskap har också erhållets om belöningssystemens karaktär och 

utformning men också vad som inom bolaget premieras. Intervjuerna har gett en bild 

som är nödvändig och som vore svår att uppnå genom enbart Fas 1 och Fas 3 ensamma. 

De empiriska upptäckterna i och med Fas 2 kommer nedan användas ytterligare i 

hypotesprövningarna, och ligga till grund för vidare analyser och slutsatser. 

5.5. Fas 3 - Enkätundersökning 

Vår slutliga Fas, nummer 3, utgör en viktig del för att möjliggöra prövningarna av 

hypoteserna. Fasen består i att samla in data angående anledningarna och orsakerna till 

att partnerskapets struktur påverkar revisionskvaliteten på det sätt det gör, det vill säga 

genom de mellanliggande faktorerna. 
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Nedan avsnitt är uppdelat utifrån respektive faktor, där varje del presenterar datan från 

enkäten. Efter dataframställningen analyseras datan med hänsyn till teoretiseringar, som 

leder fram till prövningar av uppsatsens hypoteser. Efter hypotesprövningarna utreds 

vilka konsekvenser hypotesens antingen förkastande eller icke-förkastande får, 

teoretiskt såväl som empiriskt. 

I nedan figur ses vilka samband som ska studeras i Fas 3. Revisionskvaliteten mäts i 

fasen genom respondenternas attityder. Detta medför att revisionskvaliteten i Fas 3 är 

ett subjektivt mått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 22) 

5.5.1. Inledningsfrågor 

Enkätens begynnande frågor tar sikte på att få en bild av respondenten och dennes 

situation för att möjliggöra diverse analyser relativt data som fås under senare delar av 

enkäten. Svarsfrekvensen mellan könen, åldern på de svarande samt antalet svarande 

respondenter från respektive revisionsbolag ses nedan. Den sista och fjärde tabellen 

visar den genomsnittliga åldern hos respondenterna för respektive byrå. 
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Tabell 15. 

Kön 

 

Antal besvarande av enkäten 

Män 62 

Kvinnor 23 

Totalt 85 

 

Tabell 16. 

Födelseår 

 

Antal besvarande av enkäten 

1946-1950 4 

1951-1955 5 

1956-1960 9 

1961-1965 11 

1966-1970 12 

1971-1975 19 

1976-1980 19 

1981-1985 6 

Totalt 85 

 

Tabell 17. 

Revisionsbolagstillhörighet 

 

Antal besvarande av enkäten 

KPMG 20 

Deloitte 0 

PwC 25 

Ernst & Young 15 

Grant Thornton 12 

BDO 4 

Mazars SET 9 

Totalt 85 
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Tabell 18. 

Revisionsbolagstillhörighet 

 

Genomsnittlig ålder på respondenterna 

KPMG 43 

Deloitte - 

PwC 40 

Ernst & Young 41 

Grant Thornton 46 

BDO 44 

Mazars SET 44 

Totalt 42 

 

Som tabellen över revisionsbolagstillhörighet visar svarade ingen från Deloitte, vilket 

naturligtvis är ofördelaktigt för enkätens analys (se vidare om detta faktums 

inverkningar för analysen nedan i 5.5.1.1. Bortfallsanalys). Vi ser i tabell 18 att 

genomsnittsåldern ökar i takt med att partnerandelen ökar (revisionsbolagen är ordnade 

efter en ökad partnerandel). De tre mindre bolagen har en ålder på mellan 44-46 och de 

stora byråernas svaranden har en ålder på 40-43. Nedan ses antalet partners som 

besvarade enkäten samt åldern på respektive byrås partners som besvarade enkäten. 

Tabell 19. 

Revisionsbolagstillhörighet 

 

Antal besvarande partners av enkäten 

KPMG 2 

Deloitte - 

PwC 3 

Ernst & Young 2 

Grant Thornton 5 

BDO 2 

Mazars SET 3 

Totalt 17 
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Tabell 20. 

Revisionsbolagstillhörighet 

Genomsnittlig ålder på svaranden som 

är partners 

KPMG 57,5 

Deloitte - 

PwC 47 

Ernst & Young 45 

Grant Thornton 54 

BDO 44 

Mazars SET 52,3 

Totalt 49 

 

Åldern hos partners varierar inte, som vi ser, efter ett tydligt mönster i förhållande till 

partnerandelen. Eftersom svarsfrekvensen bland partnerna var låg misstänker vi att ovan 

tabell mer är ett resultat av slumpen, det vill säga vem som besvarade enkäten, och inte 

en verklighetstrogen bild över partners ålder i respektive bolag. 

Genom fråga 4 till och med 8 fick vi data som visade på det logiska sambandet att ju 

fler anställda på ett kontor desto fler partners finns där. Respondenterna angav i 

samtliga fall utom sju att de i sin närmiljö har partners, både revisionsverksamma och 

icke-revisionsverksamma. Denna höga frekvens av partnernärvaro ger stora 

förutsättningar att respondenterna ska kunna relatera till och besvara enkätens frågor, i 

och med revisorerna som besvarat enkäten kan utgå från sin verklighet och inte bara till 

sin egna tro hur partners borde påverka. 

Frågan som i enkäten tog sikte på vad revisorer anser att revisionskvalitet innebär gav 

olika svar, men där vanligt förekommande var: oberoende granskning, följa 

revisionsstandarder som till exempel ISA (International Standards of Auditing), hög 

säkerhet i revisorns uttalanden, bra dokumentation, mervärde för klienten, finansiell 

information ger en rättvis bild med mera. Respondenternas svar i denna fråga är viktiga 

för oss då dessa signalerar om revisorerna har liknande bild som oss avseende 

revisionskvalitetens innebörd, vilket vi fann vara överensstämmande. 

Enkäten som sådan besvarades av följande mängd av individer utifrån olika titlar inom 

revisionsbranschen. Som visas fick inga svar av revisorsassistenter. 
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Tabell 21. 

Titel 

 

Antal besvarande av enkäten 

Revisorsassistent 0 

Godkänd revisor 44 

Auktoriserad revisor 24 

Partner (och kvalificerad revisor) 17 

Totalt 85 

5.5.1.1. Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till 803 revisionsmedarbetare på olika nivåer i de sju angivna 

revisionsbolagen. För kvalificerade revisorer, det vill säga antingen godkända eller 

auktoriserade revisorer, är könsfördelningen i den svenska revisionsbranschen 

bestående av 32 procent kvinnor och 68 procent män (Tagesson & Öhman 2011). 

Enkäten skickades ut till 280 kvinnor (34,9 procent) och 523 män (65,1 procent), där 

dessa siffrors nära överensstämmande med populationens könsfördelning berodde på 

slumpen (mer om urvalet ovan i 4.5. Urval och begränsningar). Svarsfrekvensen i 

enkäten, sett till båda könen, var 10,6 procent. Fördelningen mellan könen var för män 

72,9 procent och för kvinnor 27,1 procent. Svarsfrekvensen i sin tur var för män var 

11,9 procent och för kvinnor 8,2 procent. Männen besvarade således enkäten i högre 

grad än kvinnor. 

Svarsfrekvensen analyserades med hjälp av chi-två-test. För det första sattes kön i 

förhållande till inkomna svar och i detta test förelåg ingen signifikans (sig.=0,110). För 

det andra ville vi se bortfallet i förhållande till revisorernas titlar. Dock hade vi här 

enbart tillgång till information om respondenterna var godkända eller auktoriserade 

revisorer, och således kunde vi inte särskilja om respondenten var partner. Vi valde här 

att klassificera de som angett att de var partners som auktoriserade revisorer. I testet 

sattes titeln i förhållande till inkomna svar och inte heller här fanns signifikans 

(sig=0,693). Att bortfallet inte hade något samband eller mönster i förhållande till kön 

eller titel gör att datan från enkäterna kan användas till att generalisera resultaten 

(Bryman & Bell 2005, Trost 2007). 

Vad vi dock kunde finna i chi-två-testen var ett signifikant samband i bortfallen i 

förhållande till respondenternas bolagstillhörighet (sig.=0,049). Detta gör att bortfallen 

visar ett mönster vad gäller respektive revisionsbolags inkomna svar. Att signifikans 
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fanns här beror på ett stort bortfall av Deloitte:s revisorer, från vilka inga svar inkom. 

Anledningen till detta bortfall tror vi står att finna i att e-postmeddelande som genereras 

och skickas ut från enkätprogrammet Artologic, vilket vi använde oss av, för e-

postsystem med starka virus- och spaminställningar uppfattas som skräppost, med 

följden att e-postmeddelandena hamnar i mottagarens skräppost. Att vi saknar svar från 

Deloitte, trots många utskick, signalerar att våra e-postmeddelanden inte nått fram till 

sina tilltänkta mottagare. Vid ett ytterligare chi-två-test där Deloitte uteslöts från testet 

fanns ingen signifikans (sig.=0,951) vilket signalerar att bortfallen från övriga bolag är 

representativa och inte uppvisar mönster. Att vi dock inte fick några svar från Deloitte 

försvagar analysens generaliserbarhet (Bryman & Bell 2005). 

Den låga svarsfrekvensen, trots flera påminnelseutskick, härleder vi till stor del till 

tidpunkten för utskicket. Cirka 60 procent av alla aktiebolag, vilka utgör en betydande 

klientgrupp för revisionstjänster, har verksamhetsåret sammanfallande med kalenderåret 

det vill säga 1 januari till 31 december (Gudmundsson & Lif 2004). Detta medför enligt 

Årsredovisningslagens 1995:1554 regler gällande tidsfristen om sex månader för 

inlämnandet av redovisning, och där tillhörande utförda revision, att det första halvåret 

på kalenderåret är en hektiskt arbetsperiod för revisorer. Mitt i denna tidpunkt 

genomfördes enkätundersökningen, vilket bör påverkat svarsfrekvensen negativt. 

Den yngsta besvarande av enkäten var 29 år och den äldsta var 64. De besvarade var i 

genomsnitt 42 år, vilket sammantaget tyder på att respondenterna företräder samtliga 

åldersgrupper. Detta visas också i ovan ålderssammanställning (tabell 18). 

5.5.2. Motivationsfaktorn 

5.5.2.1. Prövning av hypotes 1: Har partnerandelen ett positivt samband till 

motivationen? 

Vilket utretts under teoriavsnittet verkar partnerskapet motiverande utifrån flera 

aspekter. För att belysa teorins empiriska förankring tar ett flertal av våra enkätfrågor 

sikte på just motivationsfaktorn. 

Som nämnts under den empiriska metoden (se avsnitt 4.7.2 Operationalisering av 

motivation) besvaras vissa enkätfrågor enbart av somliga respondenter beroende på 

tidigare svar. Den första motivationsfrågan är en sådan fråga, vilken enbart besvaras av 
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revisorer som inte är partners. Denna fråga, nummer 11, belyser den upplevda 

möjligheten respondenten känner att han/hon har att kunna bli partner. 

Tabell 22. 

Fråga 11: Vilken möjlighet har du att bli partner i din byrå? 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 2,11 18 0,832 

PwC 3,23 22 1,110 

Ernst & Young 2,38 13 1,261 

Grant Thornton 3,43 7 1,272 

BDO 4,00 2 1,414 

Mazars SET 3,17 6 0,983 

Total 2,81 68 1,188 

 

I tabellen syns hur respondenterna i respektive svarande byrå bemött frågan där ett 

högre medelvärde innebär en större möjlighet att bli partner, där siffran 1 anger 

obefintlig möjlighet att bli partner och siffran 5 betyder mycket stor möjlighet att bli 

partner. Vi ser att respondenterna vid revisionsbolagen med en hög partnerandel i flera 

fall (BDO och Grant Thornton) anger att möjligheten att bli partner är större än bland de 

tre (”The Big Four” som utan Deloitte blir tre) stora bolagen, vilka har en lägre 

partnerandel. Sambandet är signifikant (sig.=0,018) (korrelationskoeff.=+0,287) vilket 

gör att det går att dra slutsatsen att personer från bolag med en hög partnerandel i större 

utsträckning har möjlighet att bli partner, relativt revisorer från bolag med en lägre 

partnerandel. Detta visar, hos de anställda revisorerna, på en medvetenhet om deras 

byrås partnerstruktur och hur denna är konstruerad. 

Vid frågan huruvida revisorn efterliknar partnerna (fråga 12) besvarades den på följande 

sätt. Ett högre medelvärde innebär en större eftersträvan att efterlikna partners. 
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Tabell 23. 

Fråga 12: Jag eftersträvar i mitt revisionsarbete att efterlikna partners 

arbetsmetoder 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 3,44 18 0,922 

PwC 3,82 22 0,853 

Ernst & Young 3,31 13 0,751 

Grant Thornton 4,29 7 1,113 

BDO 2,0 2 1,414 

Mazars SET 2,0 6 1,095 

Total 3,46 68 1,071 

 

Här ses att bolagen med hög respektive låg partnerandel visar varierande svar, av denna 

anledning är det svårt att se samband mellan kategorierna av bolag. Relationen uppvisar 

inte heller signifikans. 

Däremot finns det signifikans i nedan samband mellan individens motivation för 

partnerskapet och partnerandelen (sig.=0,002). Dessa två variabler uppvisar ett positivt 

samband som är måttligt starkt (korrelationskoeff.=+0,326), och alltså är motivationen 

av partnerskapet högre vid en högre partnerandel. Resultaten nedan visar både vad icke 

partners och partners svarade i deras respektive fråga (13 och 14). Som tabellerna 

exemplifierar finns en tendens till att bolag med högre partnerandel; BDO, Grant 

Thornton och Mazars SET; uppvisar en större motivation för partnerskapet. Då en högre 

partnerandel för individer som uppnår partnerskapet innebär en lägre ersättningsgrad, i 

form av minskad makt och ansvar men också monetär ersättning vilket utretts ovan i 

3.2. Motivation, är det den högre partnerandelens större uppnåelighet som skapar den 

ökade motivationen och bolagens respektive svar. 
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Tabell 24. 

Partnerskapets motivation (Fråga 13 och 14) 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 1,8 20 0,951 

PwC 3,56 25 1,227 

Ernst & Young 2,6 15 1,502 

Grant Thornton 3,83 12 1,337 

BDO 3,75 4 1,893 

Mazars SET 3,11 9 0,782 

Total 2,98 85 1,422 

 

Vikten av uppnåeligheten av partnerskapet ses även i följande analys. 

Tabell 25.  Fråga 13: I vilken 

utsträckning motiveras 

du i ditt arbete idag av att 

i framtiden kunna bli 

partner i din byrå? 

Fråga 11: Vilken 

möjlighet har du att bli 

partner i din byrå? 

Korrelationskoefficient +0,775 

 Signifikans 0,000 

 

Här ser vi ett starkt positivt (+0,775) signifikant (sig.=0,000) samband mellan 

möjligheten som presumtiva partners känner att kunna bli partner och i vilken 

utsträckning de i revisionsarbetet motiveras av partnerskapet. 

Som stapeldiagrammet nedan visar är det respondenter från bolag med en låg 

partnerandel som till största del svarar att motivationen för partnerskapet är obefintlig, 

vilket är i paritet med ovan funna att byråerna med hög partnerandel i allmänhet är mer 

motiverade av partnerskapet. 
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Således är uppnåeligheten av partnerskapet den faktor som i störst utsträckning påverkar 

motivationen hos individer. Motivationsteorierna, vilka grundas på främst Maslows 

(1943 & 1954) och Herzbergs (et al 1959 & 1965) resonemang, som presenterats ovan i 

3.2. Motivation påvisar att partnerskapet verkar motiverande på olika sätt för individer i 

revisionsmiljöer. Ovan nämnda forskare sätter dock inte sina respektive resonemang 

kring människors behov i relation till uppnåbarheten av de olika behoven, utan ser 

endast till behovens tillfredställelse. Som vi noterade i avsnittet 3.2.4. Avslutande ord 

om motivationsfaktorn bör motivationen som uppkommer av behoven ställas i relation 

till uppnåbarheten, det vill säga möjligheten av att behoven tillfredställs och risken med 

att lägga ner energi men inte nå ett partnerskap. När vi valde att beakta detta 

utvecklades vår hypotes 1 till att se ett positiv samband mellan partnerandelen och 

motivationen. Av det empiriska material som hittills presenterats förefaller inte 

hypotesen kunna förkastas utan verkar vara även empiriskt förankrad, då materialet 

visar att partnerandelen har ett positivt samband till motivationen. 

Vikten av uppnåeligheten, och dennas påverkan på motivationen, styrks även av svaren 

i nedan experimentfråga. Denna experimentfråga, enkätens nummer 20, belyser olika 

partnerstrukturers motivationspåverkan. 
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Tabell 26. 

Fråga 20: Vilken av ovan två byråer skapar störst arbetslust för dig? 

 Frekvens Andel 

Byrå 1 30 35,3 % 

Byrå 2 55 64,7 % 

Total 85 100 % 

 

Som vi ser är det tydligt att byrån med en hög partnerandel, Byrå 2, är den som 

motiverar flest respondenter (55 av 85) trots att denna byrå innebär en lägre monetär 

ersättning samt relativt begränsat inflytande och ansvar för partnern. En följdfråga till 

fråga 20 bestod för respondenterna i att uppskatta betydelsen av olika faktorers 

påverkan för sitt val av byrå. Också i denna fråga blev uppnåeligheten, eller som i 

frågan benämnt sannolikheten och möjligheten, att kunna bli partner viktig (då detta 

påstående fick högst medelvärde på 3,96). Även den ekonomiska ersättningen ansågs 

vara betydande, vilket vid första anblick står i stäv till den höga frekvensen av Byrå 2 då 

denna byrå var den av de två som gav lägst ekonomisk ersättning. Anledningen till att 

den ekonomiska ersättningen ändå var viktig och högt rankad tror vi beror på att den 

ekonomiska ersättningen ansågs tillräcklig i Byrå 2 (400 000 SEK relativt 800 000 SEK 

som i Byrå 1). De andra påståendefrågorna rankades som följer: Att få ansvar, Att få 

inflytande i bolaget och den minst viktiga påståendesatsen var Att få status/erkännande. 

Resultaten i denna enkätfrågas svar står något i motsats relativt vad som framkom under 

intervjuerna i Fas 2, då intervjupersonerna framhöll partnerinträdet som ett viktigt 

erkännande för individen. Partnerinträdet är också enligt teoretiska resonemang viktigt 

för personen i och med att människor har ett stort behov av uppskattning, enligt Maslow 

(1943), vilket just en partnerutnämning borde vara en form av. Hur som helst är 

rankningen av påståendesvaren, det vill säga att erkännandet i och med partnerskapet 

hamnar som minst viktigt, i linje med att respondenterna angav Byrå 2 mest frekvent då 

erkännandet i Byrå 2 är betydligt mindre än i Byrå 1. Ju fler som är partners desto 

mindre unik är den nya partnern, och genom den större andelen partners bör statusen 

som varje partner har vara mindre i Byrå 2 än i Byrå 1. 
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Tabell 27. 

Fråga 21: Vilken betydelse hade följande faktorer för valet av byrå i föregående 

fråga (fråga 20)? 

 Att få status/ 

erkännande  

Att få 

ansvar 

Att få 

inflytande i 

bolaget 

Möjligheten 

och 

sannolikheten 

att bli partner 

Den 

ekonomiska 

ersättningen 

Medelvärde 3,34 3,89 3,74 3,96 3,94 

 

Genomgående i ovan empiri och tillhörande analys har det visat sig att ett positivt 

samband mellan partnerandelen och motivation av partnerskapet föreligger. Således 

förkastas inte uppsatsens hypotes 1 om att partnerandelen har ett positivt samband 

med motivationen av partnerskapet. Genom den ökade partnerskapsmotivationen blir 

också den totala motivationen större hos revisorerna, varpå dessa individer får en ökad 

arbetslust. Hur den ökade arbetslusten i sin tur berör revisionsarbetet och därigenom 

revisionskvaliteten blir därför nästa sak att utreda. 

5.5.2.2. Prövning av hypotes 2: Har motivationen av partnerskapet ett positivt 

samband till revisionskvaliteten? 

För de svaranden som i fråga 13 (för icke-partners) och 14 (för partners) angav en 

obefintlig motivation av partnerskapet visade våra följdfrågor (15 och 16) på att detta 

inte resulterade i någon försämrad revisionskvalitet. Dock kan man vara kritisk till de 

svar som inkommer från en fråga av denna karaktär då den svarande inte bör vilja ange 

att han/hon brister i sitt arbete. Det förelåg inte heller ett signifikant samband mellan 

avsaknad av motivation och revisionskvalitet. Andelen respondenter som angav att de 

var omotiverade av partnerskapet var inte stort, 21,2 procent, vilket betyder att en klar 

majoritet i revisionsfirmorna faktiskt är motiverade av partnerskapet.  

Respondenterna som svarade att de i någon omfattning var motiverade av partnerskapet 

i fråga 13 och 14, 78,8 procent av totalt antal svarande, visade en stark positiv 

korrelation mellan motivationen av partnerskapet och revisionskvalitetspåverkan av 

partnerskapets motivation (korrelationskoeff.=+0,572). Revisionskvalitetspåverkan av 

partnerskapets motivation mättes genom fråga 17 där de olika påståendena kodats så att 

ett högre värde i svaret till frågan innebär en åsikt om högre revisionskvalitet. 

Korrelationen var också signifikant (sig.=0,000), vilket ger förutsättningar för att kunna 
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dra slutsatsen att partnerskapets motiverande aspekt upplevdes inverka positivt på 

revisionskvaliteten av revisorer. 

Tabell 28.  Partnerskapets 

motivationspåverkan på 

revisionskvaliteten (Fråga 

17) 

Partnerskapets 

motivation (Fråga 13 och 

14) 

Korrelationskoefficient +0,572 

 Signifikans 0,000 

 

Även den direkta kontrollfrågan som ställdes angående partnerskapets 

motivationspåverkan på revisionskvaliteten uppvisar likartad positiv korrelation (0,425) 

och är även denna signifikant (sig.=0,000). Att dessa två frågor, vilka har olika 

uppbyggnader men tar sikte på samma förhållande, uppvisar samma resultat stärker 

tillförlitligheten i den analyserade datan. 

Tabell 29.  Fråga 18: Hur påverkar 

motivationen från 

partnerskapet 

revisionskvaliteten i ditt 

arbete? 

Partnerskapets 

motivation (Fråga 13 och 

14) 

Korrelationskoefficient +0,425 

 Signifikans 0,000 

 

Av ovan genomförda prövningar mellan revisorers påverkan från partnerskapets 

motiverande aspekt och den utförda revisionskvaliteten ses som sagt ett positivt 

samband. Revisorerna angav också i de tre första påståendena i fråga 17, vilka påvisar 

en högre revisionskvalitet om de instäms i, att revisionskvaliteten påverkas positivt av 

partnerskapet. Ur fråga 17:s svar går det att utläsa att revisorerna som motiveras av 

partnerskapet både vill arbeta mer, vilket första påståendets svar antyder, men också att 
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de vill förändra sitt arbetssätt till ett sätt som är positivt för revisionskvaliteten, vilket 

ses i påstående nummer två och tre. Detta förstärker teoretiseringarna vi gjort ovan i 3.2. 

Motivation om att revisorn, givet att denne motiveras av partnerskapet, är beredd att 

förändra både sin arbetstid och sitt arbetssätt. Detta överensstämmer också med vad som 

framkommit i Fas 2, där intervjupersonerna framhöll partnerskapets positiva påverkan 

på revisionskvaliteten. 

I teoriavsnittet ovan 3.2. Motivation utreddes att både agentteorin och professionsteorin 

förklarar partners och presumtiva partners vilja att prestera revisioner av hög kvalitet. 

Då det empiriska materialet just visar att partnerskapet leder till en hög upplevd 

revisionskvalitet kan båda teoriernas konsekvenser verifieras. Revisorer som motiveras 

av partnerskapet bör försöka efterlikna partnernas arbetssätt, för en ökad möjlighet att 

en dag själva kunna uppnå en partnerskapsposition. Att partners presterar en högre 

revisionskvalitet förklaras för det första av professionsteorin, som säger att individer, 

exempelvis revisorer, som verkar i en profession förstärker sitt professionella agerande 

ju längre tid de vistas i denna kontext (Lui et al 2003, Miner et al 1994). Att partnerna 

också har en högre genomsnittsålder, vilket ses i ovan tabell 20, än övriga anställda 

revisorer, se tabell 18, innebär att de generellt sett har vistats längre i professionen och 

genom detta bör prestera en högre kvalitet. Den högre åldern på partnerna signalerar 

också att ett partnerskap föregås av en ansträngning, vilket visar att en strävan mot ett 

partnerskap är förenligt med ett risktagande då samtliga individer inte lyckas uppnå det. 

Att revisorerna efterliknar partnernas beteende leder således till en högre 

revisionskvalitet. För det andra förklaras partners höga kvalitet i revisioner av deras 

ekonomiska självmaximerande incitament (Berle & Means 1932, Donaldson & Davis 

1991, Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 1983, Jensen & Meckling 1976). I 

linje med agentteoretiska resonemang bevarar och stärker hög revisionskvalitet det 

nödvändiga förtroendet som möjliggör säljandet av revisioner. För att en revisor ska 

kunna bli partner, vilket framkom i intervjuerna under Fas 2, krävs att revisorn skapar 

tillräckligt stora intäkter. Revisorer som motiveras av partnerskapet kommer härav att 

försöka prestera en hög revisionskvalitet, då de iakttaget partnernas framgångsrika 

strategi avseende en hög revisionskvalitet. 

Således påvisar framkomna attityder från revisorerna att partnerskapets motivation ger 

en högre subjektiv revisionskvalitet. Detta gör att uppsatsens hypotes 2 inte förkastas. 
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5.5.3. Kulturfaktorn 

5.5.3.1. Prövning av hypotes 3: Har partnerandelen ett positivt samband med 

partnernas kulturpåverkan på revisionsbolagets kultur? 

Ledande befattningshavare, vilka många partners utgör exempel på i revisionsbolag, har 

genom sin ställning en stor påverkan över den kultur som blir rådande i organisationen 

(Bolman & Deal 2003). Denna teoretiska utgångspunkt har ytterligare stärkts av de 

intervjuer vi har genomfört under Fas 2, då det här framkom att partnerna på samtliga 

revisionsbolag ansågs påverka kulturen. 

Den första kulturfrågan, nummer 22, anger i vilken utsträckning partnerna påverkar 

bolagets kultur. Här fann vi att samtliga bolag tillskrev partnerna en stor kulturpåverkan 

och alla bolag svarade på likartat sätt. Ett högre medelvärde innebär en större 

kulturpåverkan från partnernas sida. Detta stärker vad som utvecklats i 3.3.2. Partners 

påverkan på kulturen angående att partners de facto har en stor inverkan, i form av 

deras position i organisationen, på kulturen. 

Tabell 30. 

Partners påverkan på byråns värderingar och arbetssätt (Fråga 22) 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 3,947 19 0,762 

PwC 4,271 24 0,675 

Ernst & Young 4,167 15 0,724 

Grant Thornton 4,042 12 0,782 

BDO 3,875 4 0,25 

Mazars SET 3,722 9 0,87 

Total 4,066 83 0,732 

 

I kontrollfrågan nedan, enkätens fråga nummer 23, gjordes likartade konstateranden i 

respondenternas svar relativt ovan fråga 22, alltså att samtliga bolag ansåg sig ha en 

kultur påverkad av parterna. 
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Tabell 31. 

Fråga 23: Har partnerna en påverkan på din byrås kultur? 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 3,9 20 0,852 

PwC 4,2 25 0,645 

Ernst & Young 4,0 15 0,655 

Grant Thornton 4,33 12 0,651 

BDO 4,50 4 0,577 

Mazars SET 4,11 9 0,601 

Total 4,12 85 0,697 

 

Dock då fråga 22:s och 23:s data sattes i förhållande till partnerandelen visades ingen 

signifikans, vilket innebär att partnerandelen i revisionsbolagen inte varierar i takt med 

partnernas bolagskulturspåverkan. Detta resultat gör att hypotes 3 förkastas angående 

att partnerandelen har en positiv korrelation med partnernas kulturpåverkan på 

revisionsbolagets kultur. Som fråga 22 och 23 angav fann vi dock att partners har en 

tydlig påverkan på kulturen, men samtidigt fann vi att fler partners inte påverkar 

kulturen mer än färre partners. Att partnernas kulturpåverkan stiger i takt med en ökad 

partnerandel är trots bristen på empiriskt stöd ett rimligt resonemang. Anledningen till 

dess förkastande tror vi är hänförlig skilda demografiska strukturer bland partnerna på 

de olika revisionsbolagen. 

För det första har revisionsbolagen olika könsstrukturer enligt Lennartsson (2011). 

Faktumet att underordnad personal, såsom revisorer i förhållande till partners i 

revisionsbolag, inte lyssnar och tar till sig av olika ledare på samma sätt gör att 

partnerandelsanalysen blir komplex och kanske inte fullt rättvisande. De bolag med en 

högre partnerandel är också de som har en högre diversifiering vad gäller kön. Samtidigt 

kan förväntas att kvinnliga ledare har svårare att påverka kvinnliga medarbetare 

eftersom en undersökning gjord av Gallup (2006) påvisar att kvinnliga anställda helst 

föredrar en manlig chef. Manliga ledare har istället enligt undersökningen en större 

möjlighet att påverka underställda i och med att anställda hellre har just manliga chefer. 

Alltså får en kvinnlig ledare svårare att påverka kulturen än en manlig. 

Revisorsbranschen räknas också traditionellt sett som en mansdominerad bransch, enligt 

Tagesson och Öhman (2011), vilket bör göra att män i revisionsbranschen ses som de 
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naturliga ledarna och genom detta får slagkraft i sitt ledarskap och sin kulturpåverkan. 

Den större partnerandelen som finns i vissa bolag får, på grund av att partnerna i dessa 

bolag till större del utgörs av kvinnor (Lennartsson 2011), inte lika stark påverkan på 

kulturen som de skulle fått om partnerna vore lika fördelade mellan könen likt byråerna 

med lägre partnerandel. Om kvinnliga partners haft samma möjligheter att påverka 

kulturen som manliga partners har hade datan från enkäterna varit jämförbara vad gäller 

partnerandelens påverkan på kulturen, och prövningen av hypoteserna kunde nått ett 

annat resultat.  

Det bör också vara så att partnernas åldersstruktur skiljer sig åt mellan bolagen, något 

som kan få konsekvenser för partnernas kulturpåverkan. Det är rimligt att tänka sig att 

en partner med lång erfarenhet kontra en partner med kort erfarenhet i större 

utsträckning kan påverka sin omgivning genom det ökade inflytande och förtroende 

som erfarenheten skänker. Samtidigt bör en högre partnerandel innebära att en del av 

partnerna har en ålder och erfarenhet som är lägre än den hos ett bolag med låg 

partnerandel. Det sistnämnda antagandet är dock något vi inte haft möjlighet att studera 

gentemot empirin då vi för samtliga bolag inte fått tillgång till aktieboken (se 4. 

Empirisk metod). 

Skulle de demografiska förutsättningarna mellan bolagen vara likartade tror vi att vår 

empiriska data skulle signalerat ett annat förhållande än nu gjorda. Detta förhållandena 

skulle mycket väl då kunnat vara de som beskrivs i hypotes 3, det vill säga att andelen 

partners har ett positivt samband till partnernas kulturpåverkan. 

5.5.3.2. Prövning av hypotes 4: Har partnernas påverkan på kulturen ett 

positivt samband med revisionskvaliteten? 

Genom fråga 24 och 25 studeras sambandet mellan kulturfaktorn och 

revisionskvaliteten, där ett högre medelvärde i nedan sammanställning innebär ett större 

instämmande från respondentens sida i förhållande till respektive påstående. 
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Tabell 32. 

Fråga 24: Ta ställning till följande påståenden 

 Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig 

till noggrannhet 

i 

revisionsarbetet 

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig till 

kompetensutveckling 

inom revision 

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar 

mig till 

övertidsarbete 

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig 

till att hinna 

med mer på min 

arbetstid 

Medel-

värde 

3,47 3,59 3,20 2,73 

  

Tabell 33. Fråga 25: Hur inverkar partnernas 

kulturpåverkan på revisionskvaliteten? 

Medelvärde 3,89 

 

Tabell 34.  Partners kulturpåverkan 

(Fråga 22 och 23) 

Partnerskapets 

kulturpåverkan  

(Fråga 24) 

Korrelationskoefficient +0,491 

 Signifikans 0,000 

 

I ovan tabell syns att en ökad partnerpåverkan på kulturen är positivt sammanhängande 

med revisionskvaliteten (korrelationskoefficient=+0,491). Sambanden är signifikanta 

(sig.=0,000), vilket innebär att ju större kulturpåverkan som finns från partners desto 

högre revisionskvalitet nås i revisioner enligt revisorernas åsikter. Även fråga 28 

studerade kulturens påverkan på revisionskvaliteten, och som framkom av det empiriska 

materialet stöds kulturens positiva påverkan på revisionskvaliteten. 
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Tabell 35. 

Fråga 28: 

Vilken påverkan har din 

byrås värderingar på 

revisionskvaliteten? 

Vilken påverkan har din 

byrås arbetssätt på 

revisionskvaliteten? 

Medelvärde 4,22 4,24 

 

Ovan empiriska resultat om att partnernas inverkan på kulturen samvarierar med en hög 

revisionskvalitet gör att hypotes 4 inte förkastas, vilket innebär att den subjektiva 

revisionskvaliteten påverkas positivt av partnernas inverkan på revisionsbolagets kultur. 

Om man samtidigt beaktar hypotes 3:s förkastande ges följande kulturfaktors 

egenskaper: partners påverkan på revisionsbolagets kultur påverkas inte av 

partnerandelen, men den påverkan partners har på kulturen leder till att en bättre 

revisionskvalitet. Partnerna förmedlar i linje med resultatet en bolagskultur som gynnar 

revisionskvaliteten positivt, vilket är i linje med teoretiseringar både från 

professionsteorin och agentteorin. Partnerna, vilka både är medlemmar i professionen 

samt antas vara självmaximerande, tjänar på att förespråka professionens kultur och 

göra denna stark i sitt revisionsbolag. Genom att bolaget har en stark kultur, vilken 

överensstämmer med professionens värderingar, erhålls goda förutsättningar för ett gott 

rykte och förtroende och därigenom nås en god intjäningsförmåga för bolaget som i sin 

tur kan ge stora monetära och icke-monetära fördelar för partnern. 

5.5.4. Övervakningsfaktorn 

5.5.4.1. Prövning av hypotes 5: Har partnerandelen ett positivt samband med 

övervakningen i revisionsbolaget? 

I linje med vad som utreddes i teoriavsnittet angående partners övervakning på andra 

individer i revisionsbolagen (3.4. Övervakning) tar en rad frågor sikte på detta i enkäten 

för att möjliggöra en empirisk prövning. Utifrån fråga 26 fås data angående i vilken 

utsträckning de olika revisionsbolagens revisorer upplever att de blir övervakade. 
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Tabell 36. 

Fråga 26: I vilken utsträckning utövar partners tillsyn på dig i ditt arbete? 

Revisionsbolag Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 2,95 20 0,887 

PwC 3,08 25 1,256 

Ernst & Young 3,0 15 0,655 

Grant Thornton 3,42 12 0,515 

BDO 3,5 4 0,577 

Mazars SET 2,67 9 0,500 

Total 3,06 85 0,904 

 

Som vi ser i tabellen ökar övervakningen, då ett större medelvärde innebär en större 

övervakning, från partners sida i takt med att revisionsbolagens partnerandel ökar (ju 

längre ner i raderna i tabellen man ser desto större partnerandel). Ett av de bolagen som 

angav att de hade en hög övervakning var också det bolag som i Fas 2 sa sig ha ett 

small-poolbaserat belöningssystem, där vinster alltså inte delades nationellt. Detta är i 

linje med vad vi i 3.4.4. Belöningssystemets utformning utreder vara följden av ett 

small-poolsystem, och Liu och Simunics (2005) samt Trompeters (1994) teorier visar 

sig således vara även empiriskt förklarande. 

I tabellen ser vi dock att Mazars SET skiljer sig från mönstret då de har större 

partnerandel men mindre övervakning. Anledningen till avvikelsen kan vara, som 

utretts i teoriavsnittet, att de har en så stor partnerandel att free-ridersbeteende har 

uppstått. En andra orsak till att Mazars SET inte enligt enkätdatan har en övervakning 

som motsvarar deras partnerandel kan vara hänförlig deras speciella bolags och 

partnerstruktur, där partnerna inte, likt övriga bolag, är anställda i bolaget. Istället har 

nära på samtliga partners egna företag, från vilka Mazars SET sedermera köper in dessa 

revisorers revisionstjänster. Att partnerna inte är anställda i bolaget kan resultera i att de 

inte upplever samma ansvar till att övervaka som de hade gjort givet att de varit 

anställda i bolaget. Eftersom Mazars SET uppvisar en distinkt skillnad i attityden 

gentemot övriga bolag vad gäller övervakningsfaktorn, samtidigt som de är det bolag 

som har klart högst partnerandel, måste vi för att kunna analysera datan med linjära 

tester såsom korrelationsanals, stryka dem ur det empiriska materialet. Härav är Mazars 

SET inte medräknad i nedan analys. 
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Tabell 37.  Fråga 26: I vilken 

utsträckning utövar 

partners tillsyn på dig i 

ditt arbete? 

Partnerandel Korrelationskoefficient +0,186 

 Signifikans 0,107 

 

Som ses i tabellen ovan finns en svag positiv korrelation mellan partnerandelen och hur 

mycket övervakning partners gör (korrelationskoeff.=+0,186). Dock är inte relationen 

signifikant (sig.=0,107) vilket gör att det inte går att dra slutsatsen att partnerandelen i 

ett revisionsbolag innebär en högre övervakning. Däremot är signifikansen mycket nära 

att vara på en godkänd nivå (0,1-nivån), vilket indikerar att ett samband ligger nära till 

hands. Dock visade inte heller fråga 29:s svar, vilket anger partners delaktighet i byråns 

kvalitetskontrollsystem, en signifikant i relation till partnerandelen. Dessa tester gör att 

hypotes 5 förkastas, därav går det inte att säga att partnerandelen är positivt korrelerad 

med partners övervakning utifrån uppsatsens utförda tester. 

De främsta orsakerna till hypotesens förkastande bör vara två till antalet. För det första 

erbjuder dagens teknologi och dess system en stor möjlighet att utan personlig 

övervakning faktiskt övervaka de anställda, vilket utretts ovan i 3.4.2. Utveckling inom 

övervakning. Bolagen med låg partnerandel kan utöva denna opersonliga övervakning 

genom olika indirekta metoder såsom resultatuppföljning, rapporter och andra 

elektroniska kontrollmetoder, vilka främst utförs med datorhjälp (Aiello 1993, Alge et 

al 2004 samt Ambrose & Alder 2000). Eftersom bolagen med låg partnerandel är de 

större bolagen; PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte; och dessa bolag enligt Cravens 

et al (1994) har större tillgångar och kapacitet att utöva just nämnd indirekta, ofta 

rapportbaserade, övervakningen blir förhållandet det motsatta: ju mindre partnerandel 

desto mer indirekt övervakning. Det motsatta förhållandet kan vara en viktig förklaring 

till att hypotes 5 inte kunde styrkas i prövningen ovan. 

För det andra, som nämnts tidigare, ger en högre partnerandel större incitament till free-

ridingbeteenden. Bolagen med en för hög partnerandel bör i linje med free-

ridingresonemanget utöva en mindre övervakning än de med en lägre partnerandel 

(Congleton 1989). För de bolag som i vår studie uppvisar en hög partnerandel kan 
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denna free-riding vara förekommande, och i så fall stöds den ickelinjära funktionen som 

presenterats i figur 12. 

5.5.4.2. Prövning av hypotes 6: Har övervakningen en positiv korrelation med 

revisionskvaliteten? 

För att pröva hypotes 6 besvarar respondenterna fråga 27, vars fråga anger hur 

partnertillsynen påverkar revisionskvaliteten. Nedan ses en korrelationsanalys mellan 

partnerövervakningen och dess påverkan på revisionskvaliteten. 

Tabell 38.  Partnerövervakningens 

påverkan på 

revisionskvaliteten  

(Fråga 27) 

Fråga 26: I vilken 

utsträckning utövar 

partners tillsyn på dig i 

ditt arbete? 

Korrelationskoefficient +0,553 

 Signifikans 0,000 

 

Korrelationsanalysen visar att en ökad övervakning från partners leder till en högre 

revisionskvalitet eftersom det förekommer ett starkt positivt signifikant samband mellan 

partnertillsynen och partnerövervakningens påverkan på revisionskvaliteten 

(korrelationskoeff.=+0,553, sig.=0,000). Övervakningen är därmed positivt korrelerad 

med den subjektiva revisionskvaliteten vilket gör att hypotes 6 icke förkastas. 

Återigen ser vi empiriska stöd för att sättet vilka partners försöker påverka, här genom 

övervakning, har en positiv effekt för revisionskvaliteten. Resultaten innebär att 

övervakning är en fördelaktig del för revisionskvalitetens skull, och därmed inbegrips 

att de som övervakar gör detta med syftet att just förbättra revisionskvaliteten, inte för 

att påverka revisionen i en riktning som är försämrande för kvaliteten. Om man antar att 

det är partners som just utför övervakning, vilket är befogat utifrån både 

professionsteorin (de vill se till att professionen hålls stark) samt agentteorin (de vill se 

till att revisionen utförs väl så att förtroende skapas och därigenom ekonomiska vinster 

för dem som ägare), är alltså deras övervakning positiv för revisionsarbetet ur 

kvalitetsaspekt. 
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5.5.5. Faktorn personstruktur i bolaget 

5.5.5.1. Prövning av hypotes 7: Har mångfald en positiv inverkan på 

revisionskvaliteten? 

För att utreda huruvida mångfald eller homogenitet är den mest eftersträvansvärda 

gruppkonstellationen för att i revisionsarbete prestera en hög revisionskvalitet ser fråga 

30 till detta. 

Tabell 39. 

Fråga 30: Vilken arbetsegenskap är viktigast att ha i revisionsgruppen för att 

kunna hålla en hög revisionskvalitet? 

 Antal Andel 

Enkel kommunikation 25 29,4 % 

Ständig diskussion 54 63,5 % 

Annat 6 7,1 % 

Totalt 85 100 % 

 

Som tabell 39 ovan exemplifierar anser verksamma revisorer att ständig diskussion 

kontra enkel kommunikation är att föredra. Prioriteringen av en ständigt pågående 

diskussion tolkas vilket angetts i den empiriska metoden (4.7.5. Operationalisering av 

personstrukturen i revisionsbolaget) som ett tecken på att mångfald inom gruppen är 

viktigare än homogenitet för revisionskvalitetens skull. Detta indikerar att teorin som 

använts vid framställningen i avsnitt 3.5.1. Introduktion personstruktur i bolaget lyckas 

förklara revisorers gruppdynamik. Som Fenwick och Neal (2001), Gorman och 

Volkema (1998), Jonsson (2001), Laughlin och Branch (1972), Pelled (1996) samt 

Shiflett (1979) utreder leder en mångfald till kreativitet och diskussioner. Dessa attribut 

upplevs således viktigare än snabbhet och produktivitet, vilket fås av homogena 

gruppsammansättningar, för att skapa en hög revisionskvalitet. 

I och med att mångfald är ett mångtydigt begrepp ses i nedan tabell vad respondenterna 

tycker om olika typer av diversifieringar i grupper. 
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Tabell 40. 

Fråga 32: Besvara nedan frågor 

 Vilken påverkan 

har en jämn 

könsfördelning i 

revisions-

gruppen för 

revisions-

kvaliteten? 

Vilken påverkan 

har en jämn 

åldersfördelning i 

revisionsgruppen 

för revisions-

kvaliteten? 

Vilken 

påverkan har 

en jämn 

fördelning av 

etniska 

bakgrunder 

hos 

personerna i 

revisions-

gruppen för 

revisions-

kvaliteten? 

Vilken 

påverkan har en 

jämn fördelning 

av sociala 

tillhörigheter 

hos personerna 

i revisions-

gruppen för 

revisions-

kvaliteten? 

Antal 

svarande 

82 82 73 72 

Icke 

svarande 

3 3 12 13 

Medel-

värde 

3,76 3,72 3,42 3,46 

 

Vi kan se att samtliga diversifieringar visar på positiva samband till revisionskvaliteten, 

men att två, köns- och åldersfördelning, hamnar i topp då de har de högsta 

medelvärdena. De två senare diversifieringarna, vilka tar sikte på etniska bakgrunder 

samt sociala tillhörigheter, besvarades inte vara lika betydande för revisionskvaliteten 

(de har de lägsta medelvärdena). Även bortfallet av icke svarande var för dessa två sista 

frågor störst, 12 respektive 13 respondenter, vilket anger att ingen påverkan på 

revisionskvaliteten upplevs av de personerna. I tabellen nedan kan vi se en kontrollfråga 

i den sista av de tre frågor som redovisas. Denna fråga anger likt tabell 39 att en hög 

mångfald inom byrån medför en hög revisionskvalitet (ett högt medelvärde). De två 

första frågorna ser istället till personstrukturen i bolagens revisionsområden faktiskt ser 

ut. Vi ser här att respondenterna tycker sig ha en relativt hög mångfald bland de 

anställda inom revision (ett högre medelvärde närmre 5), medan det för partnerna anses 

förekomma en relativt låg mångfald (ett lägre medelvärde närmre 1). 
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Tabell 41. 

Fråga 31: Ta ställning till följande påståenden 

  Min byrå har en hög 

mångfald bland 

revisionsmedarbetarna 

Min byrå 

har en hög 

mångfald 

bland 

partnerna 

En hög 

mångfald inom 

byrån leder till 

en hög 

revisionskvalitet 

KPMG Medelvärde 3,05 2,40 4,15 

Antal 20 20 20 

Standardavvikelse 1,234 1,392 1,137 

PwC Medelvärde 3,52 2,44 3,96 

Antal 25 25 25 

Standardavvikelse 1,085 0,917 1,098 

Ernst & 

Young 

Medelvärde 3,27 2,27 4,27 

Antal 15 15 15 

Standardavvikelse 1,100 1,100 0,884 

Grant 

Thornton 

Medelvärde 3,75 3,08 4,08 

Antal 12 12 12 

Standardavvikelse 1,288 0,996 0,793 

BDO Medelvärde 3,00 2,50 3,50 

Antal 4 4 4 

Standardavvikelse 1,414 1,291 0,577 

Mazars 

SET 

Medelvärde 4,00 3,11 3,44 

Antal 9 9 9 

Standardavvikelse 1,225 1,453 1,667 

Totalt Medelvärde 3,42 2,56 4,00 

Antal 85 85 85 

Standardavvikelse 1,189 1,170 1,091 

 

För de två första frågorna, mångfalden bland revisionsmedarbetare samt bland partners, 

görs även en korrelationsanalys i förhållande till partnerandelarna i byråerna. I denna 

analys syns nedan att partnerandelen är positivt korrelerad till mångfald, både bland 

revisionsmedarbetare (korrelationskoeff.=+0,212) och partners 

(korrelationskoeff.=+0,197). Sambanden är dock först signifikanta på 0,1-nivån och inte 

på 0,05-nivån (sig.=0,052 respektive sig.=0,071). I linje med Lennartssons (2011) studie 
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om jämställdhet sett till kön visar sig att de bolag med en högre partnerandel är de som 

har en mer diversifierad könstruktur bland partnerna. Att partnerandelen samtidigt 

samvarierar med mångfalden i vårt empiriska material tyder, trots låg signifikans och 

den svaga styrkan på sambandet, på att partnerna självreproducerar sig. 

Självreproduceringen stärker teoretisering i avsnitt 3.5.1. Introduktion personstruktur i 

bolaget som främst grundar sig på Stafsudds (2006) teori. 

Tabell 42. 

 

 Min byrå har en 

hög mångfald 

bland revisions-

medarbetarna 

Min byrå har en 

hög mångfald 

bland partnerna 

Partnerandel Korrelationskoefficient +0,212 +0,197 

 Signifikans 0,052 0,071 

 

Ett klart signifikant samband framträder mellan de två mångfaldsfrågorna, där ett starkt 

positivt samband existerar (korrelationskoeff.=+0,626, sig.=0,000). Detta stärker 

teoretiseringen om självreproducering bland partnerna, då vi ser att revisorer från 

revisionsbolag som angett att de har en hög mångfald bland partnerna också har det 

bland sina revisionsmedarbetare. 

Tabell 43.  Min byrå har en hög 

mångfald bland 

revisionsmedarbetarna 

Min byrå har en hög 

mångfald bland 

partnerna 

Korrelationskoefficient +0,626 

 Signifikans 0,000 

 

Att självreproduceringen visat sig hålla även empiriskt samt att mångfald kontra 

homogenitet visat sig vara den gruppegenskap som upplevs eftersträvansvärd bland 

revisorer för att skapa hög revisionskvalitet gör att hypotes 7 icke förkastas. 

Mångfalden bland partnerna leder således till en högre revisionskvalitet. I och med att 

en hög partnerandel är förekommande bland de mindre bolagen Grant Thornton, BDO 

och Mazars SET, vilka också har en högre mångfald, gör att de attityder som 

framkommit i enkäten visar på att dessa bolags partnersammansättning är fördelaktig 

för revisionskvaliteten. 
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Under Fas 2:s undersökning ställdes en fråga om hur de intervjuade personerna ställer 

sig inför det nya förslaget i SOU 2008:79 som berör en sänkning från dagens 75 procent 

till 51 procent avseende revisorers röstinnehav i revisionsbolag. De intervjuade 

kopplade detta, som också ses i avsnitt 5.4.6. Avslutande, som positivt eftersom 

motivationen bland anställda inom övriga verksamhetsområden höjdes då de personerna 

skulle få en ökad möjlighet att uppnå partnerskap. Det respondenterna inte kopplade 

svaren till var den positiva effekt på revisionskvaliteten som den ökade diversifieringen 

bland partnerna skulle innebära. Genom att partnerskaran efter förslagets införande kan 

få en kunskaps- och erfarenhetsbank som är mer diversifierad bör detta leda till en ökad 

revisionskvalitet. Övriga verksamhetsområden är också de som har en större andel 

kvinnor, vilket härleds utifrån att det i Fas 1 framkom att samtliga revisionsbolag för de 

senare åren haft fler kvinnor än män anställda samtidigt som det i just 

revisionsverksamheten är manlig dominans enligt Tagesson och Öhman (2011). Detta 

bör medföra att en större andel av nya partners blir kvinnor vilket påverkar 

partnerskarans könsdiversifiering positivt, då denna traditionellt sett är dominerad av 

män (Collin et al 2007). Som också framkommit i intervjuerna har alla studerade bolag 

återkommande partnermöten där samtliga partners, oavsett verksamhetsområde, träffas, 

diskuterar och beslutar om större frågor. Genom den nya partnerskaran, och deras 

egenskaper och jämnare könsfördelning, bör mötenas beslut bli annorlunda och mer 

genomarbetade relativt de som tagits av en partnerskara bestående av nästan enbart 

revisorer som främst utgörs av män (Fenwick & Neal 2001, Gorman & Volkema 1998, 

Jonsson 2001, Laughlin & Branch 1972, Pelled 1996, Shiflett 1979). Partnernas beslut 

påverkar sedan hela organisationen och verksamheten, varpå också revisionsarbetet och 

revisionskvaliteten bör påverkas (Bolman & Deal 2003). 

5.6. Partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten 

5.6.1. De första sju hypotesernas resultat i sammandrag 

För att pröva hypotes 8, vilken tar sikte på den direkta påverkan mellan partnerskapet 

och revisionskvaliteten, görs först och främst en presentation av de första sju 

hypotesernas utslag i och med att dessa hypotesprövningar kommer användas vidare i 

nedan kapital för att bygga vidare respektive faktors mellanliggande egenskaper i 

förhållande till partnerskapets struktur och revisionskvaliteten. 
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Tabell 44. 

Hypotes 

 

Utslag 

Hypotes 1: Partnerandelen har ett positivt 

samband med motivationen i bolaget 

Förkastas icke 

Hypotes 2: Ökad motivation hos 

revisionsbolagens individer på grund av 

partnerskapet har ett positivt samband 

med revisionskvaliteten 

Förkastas icke 

Hypotes 3: Partnerandelen har ett positivt 

samband med partnernas kulturpåverkan 

på revisionsbolagets kultur 

Förkastas 

Hypotes 4: Partnernas påverkan på 

kulturen har ett positivt samband med 

revisionskvaliteten 

Förkastas icke 

Hypotes 5: Partnerandelen är positivt 

korrelerad med övervakningen 

Förkastas 

Hypotes 6: Övervakning är positivt 

korrelerad med revisionskvalitet 

Förkastas icke 

Hypotes 7: Mångfald hos partnerna är 

positivt korrelerad med revisionskvaliteten 

Förkastas icke 
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5.6.2. Vilken påverkan har partnerskapet på revisionskvaliteten? 

För att pröva partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten krävs att samtliga tidigare 

datainsamlingar, det vill säga Fas 1, Fas 2 samt Fas 3, beaktas och används. Nedan figur 

påvisar det totala sambandet, vilket är det som hypotes 8 tar sikte på angående att 

partnerandelen är positivt korrelerad med revisionskvaliteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 16) 

 

Med hänsyn till tidigare empiriska prövningar för respektive faktor görs en slutlig 

övergripande prövning av uppsatsens sista hypotes, nr 8, vilken är uppsatsens 

huvudhypotes. Särskilt fokus läggs hypotesprövningarna som beaktar partnerandel, det 

vill säga motivation, kultur och övervakning. Den sista faktorn, personstruktur, blir inte 

lika tydlig i sammanhanget då denna ser till partnerdemografi och inte till partnerandel. 

5.6.2.1. Revisionskvalitet 

Hittills i de tre beskrivna faserna har vi skilt på två olika typer av revisionskvalitetsmått, 

objektiva respektive subjektiva, vilket ovan figur visar. Båda mäter revisionskvalitet, 

men med skillnaden att de subjektiva mäter attityder angående partnerskapets påverkan 

på revisionskvaliteten, medan den objektiva mäter presterad faktisk revisionskvalitet 

generellt sett. De objektiva måtten tar alltså hänsyn till alla underliggande faktorer som 

kan tänkas påverka revisionskvaliteten, och är resultatet av revisionsbolagets totala 

Motivation 

Övervakning 

Kultur Partnerskapets 

struktur 

Objektiv 

revisionskvalitet 

Personstruktur i 

bolaget 

Subjektiv 
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The Black Box: faktorerna 
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förmåga att prestera revision. De subjektiva kvalitetsmåtten grundar sig i uppsatsen 

enbart på partnerskapets påverkan, och isolerar endast just partnerstrukturens påverkan. 

Vår Fas 3-undersökning visar genom prövningen av hypotes 1 att partnerandelen har ett 

positivt samband med den subjektiva revisionskvaliteten. Fas 1-studien visar som sagts i 

avsnitt 5.3.1.4. Avslutande ord om kvalitetsmåtten att de objektiva 

revisionskvalitetsmåtten står i strid mot varandra. Att de objektiva kvalitetsmåtten går i 

skilda riktningar gentemot partnerandelen tyder på att någon egenskap som inverkar på 

revisionskvaliteten varierar mellan bolagen med en hög respektive låg partnerandel. Då 

de minsta bolagen, sett till omsättning och antal anställda (se avsnitt 5.3. Fas 1 - 

Dokumentgranskning), har en högre partnerandel (figur 18) är det stor sannolikhet att 

nämnd varierande egenskap samvarierar med just storleken på bolagen. En egenskap 

som kan utgöra en påverkan på revisionskvaliteten och som tidigare föreslagets och 

argumenterats för är det interna kontrollsystemet (5.3.1.4. Avslutande ord om 

kvalitetsmåtten). Som nämndes då varierar, enligt Cravens et al (1994), tillgängliga 

resurser positivt med storleken på bolaget, och att revisionsbolag vill investera en stor 

del av dessa resurser för att höja revisionskvaliteten (Colbert & Murray 1999, Francis 

2004, Sundgren 2009). Ju större bolaget är desto mer resurser kan de investera i ett 

välfungerande internt kvalitetskontrollsystem. Att det interna kvalitetskontrollsystemet 

inte i stor utsträckning är förknippat med rörliga kostnader leder till att de stora 

revisionsbolagen, med mer resurser, får bättre fungerande och revisionskvalitetshöjande 

interna kvalitetskontrollsystem. De interna kontrollsystemens påverkan på 

revisionskvaliteten varierar således i motsatt riktning gentemot partnerskapets positiva 

påverkan på den subjektiva revisionskvaliteten med avseende på partnerandelen. 

Att Cravens et al (1994) anger att de större revisionsbolagen, vilka har en lägre 

partnerandel, har mer resurser medan dessa resurser investeras i olika kvalitetshöjande 

saker, som Colbert och Murray (1999), Francis (2004) samt Sundgren (2009) påpekar, 

kan även avspeglas i andra kvalitetshöjande egenskaper. Egenskaper som har ett 

negativt samband med partnerandelen eftersom resurserna som sagt har en negativ 

relation till partnerandelen. Hade förutsättningarna revisionsbolagen sinsemellan, sett 

till mängden resurser, varit likvärdiga hade vi haft en större användning av de objektiva 

måtten då de i större utsträckning visat partnerskapets inverkan på revisionskvaliteten. 
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Således kan de objektiva revisionskvalitetsmåtten inte anses vara tillförlitliga eftersom 

de saknar en entydig relation till partnerandelen, samt på grund av att andra 

kvalitetspåverkande aspekter varierar motsatsvis till partnerandelen. Detta gör att en 

överensstämmelse mellan de objektiva och de subjektiva kvalitetsmåtten inte går att 

finna. Avsaknaden av överensstämmelse mellan de objektiva och de subjektiva 

revisionskvalitetsmåtten gör att resultaten som framkommit i Fas 2 och Fas 3 försvagas 

i styrka. Dock innebär inte denna avsaknad att de subjektiva revisionskvalitetsmåtten är 

värdelösa, då de trots allt påvisar revisorers attityd angående sambandet mellan 

partnerskapet och revisionskvaliteten samt att de objektiva revisionskvalitetsmåttens 

avsaknad av överensstämmelse troligtvis är hänförlig andra anledningar. Resonemanget 

gör att attityderna som infångas genom Fas 2 och Fas 3 är värdefulla för att kunna 

bedöma revisionskvalitetens samband med partnerskapet. 

5.6.2.2. Prövning av hypotes 8: Har partnerandelen ett positivt samband med 

revisionskvaliteten? 

Uppsatsens huvudhypotes nummer 8 belyses genom fråga 19 i Fas 3, 

enkätundersökningen, där partners påverkan på revisionskvaliteten undersöks. 

Tabell 45. 

Fråga 19: Hur påverkas kvaliteten på den revisionen du utför av att du i ditt 

arbete har en partner vid din sida? 

 Medelvärde Antal Standardavvikelse 

KPMG 3,40 20 0,503 

PwC 3,83 23 0,717 

Ernst & Young 3,47 15 0,516 

Grant Thornton 4,00 11 0,894 

BDO 4,00 4 0,816 

Mazars SET 3,11 9 0,333 

Total 3,61 82 0,681 

 

Som ses i tabellen tilltar den positiva kvalitetspåverkan något i samband med att 

partnerandelen ökar i revisionsbolagen, då ett högre medelvärde signalerar en positivare 

kvalitetspåverkan och ju längre ner i tabellen man ser desto högre partnerandel finns. 

Detta innebär att partnerandelen har en positiv relation med revisionskvaliteten för 

huvuddelen av byråerna, där PwC inte följer mönstret samt där Mazars SET har en 
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mindre kvalitetspåverkan än mönstret då andelen partners stiger. Att Mazars SET skiljer 

sig åt kan bero på free-ridersbeteende likt som utretts tidigare. Dock är inte relationen 

signifikant, och därmed kan inte denna frågas empiriska data användas som underlag till 

prövningen av hypotes 8. 

För att gå vidare i analysen av hypotes 8 ses på de sju första hypotesernas prövningar 

återigen. För motivationsfaktorn såg vi att det förekom ett positivt samband mellan 

partnerandelen och den subjektiva revisionskvaliteten, genom att hypotes 1 och 2 båda 

var positiva och signifikanta. En ökad partnerandel ger alltså en ökad motivation hos 

revisorerna, och en ökad motivation resulterar i en förbättrad upplevd revisionskvalitet 

enligt enkätdatan. Den empiriska datan som berörde kulturfaktorn kunde dock i sin tur 

inte tillstyrka hypotes 3 men däremot hypotes 4. Partnernas inverkan på kulturen 

samvarierar därmed inte med partnerandelen, men den kulturpåverkan som partnerna 

har uppvisar positiva och signifikanta samband med revisionskvaliteten. Hypotes 5, det 

vill säga partnerandelens positiva samband till övervakningen, förkastades medan 

hypotes 6 tillstyrktes, vilket innebär att en ökad övervakning leder till en förbättrad 

revisionskvalitet. Hypotes 7, vilken handlar om personstrukturen, har inte samma 

direkta koppling mellan partnerandelen och revisionskvaliteten. Hypotes 7 handlade 

istället om att studera partnernas demografi och dennas inverkan på revisionskvaliteten. 

Analysen av personstrukturen ledde fram till att en diversifiering av individerna i 

revisionsarbetet, främst avseende kön och ålder, förbättrar revisionskvaliteten. 

Mångfald är således bättre än homogenitet i revisionsarbete för revisionskvaliteten. 

Analysen av de faktorer som varierar i takt med partnerandelen ger att en ökad 

partnerandel har en positiv påverkan på revisionskvaliteten, då motivation korrelerar på 

ett positivt sätt till partnerandel.  Faktorerna kultur och övervakning kunde enligt 

prövningarna inte finnas korrelera positivt med partnerandelen, men inte heller negativt 

eftersom signifikans i korrelationerna saknades. Uppsatsens huvudhypotes, nummer 8, 

förkastas därmed icke, och en ökad partnerandel leder till en förbättrad 

revisionskvalitet. Dock har sambandet en begränsning då den empiriska datan påvisat 

att revisionskvaliteten påverkas negativt av en alltför hög partnerandel. Vi anser således 

att det finns stöd för en ickelinjär relation mellan partnerandelen och 

revisionskvaliteten. Detta samband antyddes redan i teoretiseringen (3.7. Avslutning 

teoretisering) vara fullt möjlig, till och med trolig, eftersom en för hög partnerandel 
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leder till att partners blir benägna till free-ridingbeteende. Ett free-ridingbeteende som 

innebär negativa konsekvenser för revisionskvaliteten. 

5.6.2.3. Teoretiska efterverkningar 

För att förklara varför en ökad partnerandel leder till en ökad revisionskvalitet har 

flertalet teorier använts. Hur uppsatsens olika valda teorier faktiskt förmår förklara 

prövningen av hypotes 8 utreds nedan. 

I avsnitt 3.2.3. Monetär motivationsteori resonerades kring att en lägre partnerandel 

skulle innebära en bättre revisionskvalitet då detta enligt tournamentteorin och 

spelteorin skulle attrahera de mest kompetenta individerna (Colbert & Murray 1999, 

Francis 2004, Sundgren 2009). Övriga individer i bolaget, vilka utgörs av de mindre 

kompetenta individerna, skulle även de enligt teorierna prestera bättre revisionskvalitet 

på grund av tävlingens stora vinst (Harbring & Lünser 2008). Som nämndes i 

teoretiseringen innebar en lägre partnerandel en större vinst. Dock har Fas 3 bevisat 

motsatsen och kunnat falsifiera att revisorer resonerar på detta sätt, genom frågorna som 

studerat hypotes 1 samband angivet att revisorer hellre arbetar i ett revisionsbolag med 

en hög partnerandel. Detta gör också att Maslows (1943, 1954) och Herzbergs (et al 

1959, 1965) teorier om hur människor motiveras måste göras ett tillägg till i form av att 

uppnåeligheten för ett behov, och risken med att inte nå behovet, påverkar hur mycket 

människor engagerar sig för att nå behovet. 

Vidare har empirin visat på att professionsteorin, i linje med Lui et al (2003) och Miner 

et al (1994), tydligt förklarar stora delar av de empiriska upptäckterna. Som partner 

uppkommer en inlåsningseffekt genom de stora fördelar partnerskapet innebär, eftersom 

partnern inte vill lämna denna förmånliga position (Gudmundsson & Lif 2004). För en 

revisor som inte är partner finns inte dessa incitament direkt, utan bara indirekt genom 

ett framtida partnerskap. Icke-partners är härav inte lika benägna att stanna kvar i 

professionen som partners. Detta gör att en högre partnerandel leder till att fler individer 

stannar längre inom professionen. Den längre tiden i professionen innebär att erfarenhet, 

kunskap men framförallt en önskan om att upprätthålla professionen utvecklas hos 

individer i bolag med en högre partnerandel. Således ses att revisionskvaliteten påverkas 

positivt av en högre partnerandel. 

Som tidigare påvisats, i till exempel 5.5.2.2. Prövning av hypotes 2: Har motivationen 

av partnerskapet ett positivt samband till revisionskvaliteten?, tenderar agentteorin och 
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professionsteorin att gå hand i hand vad gäller överensstämmelse mot empirin. Så även 

här. Genom att en högre partnerandel leder till att fler revisorer, partners såväl som 

presumtiva partners, försöker upprätthålla en högre revisionskvalitet förklarar också 

agentteorin revisorers agerande. Agentteorin säger alltså att individer agerar och handlar 

på det sätt som gynnar individen bäst, i linje med Berle och Means (1932), Donaldson 

och Davis (1991), Eisenhardt (1989), Fama (1980), Fama och Jensen (1983), Jensen och 

Meckling (1976), vilket i revisionsverksamhet visat sig vara att prestera hög 

revisionskvalitet för partners. Anledningen är att intäkter, och därigenom ekonomisk 

personlig ersättning för partnern, är positivt sammanhängande med de 

förtroendehöjande effekter väl utförda revisioner ger (Fas 2). 

Att hypotes 8 inte kan förkastas gör att vi kan konstatera empiriska mönster som 

befintliga teorier inte ensamt förmår förklara fullt ut. Av denna anledning skapas nedan 

en ny teori vilken är ett resultat av ett flertal teoribeaktningar samt som grundar sig 

uppsatsens tre fasers framkomna empiriska material. 

5.7. Teorigenerering - Partnerteorin 

First, you know, a new theory is attacked as absurd; then it is admitted to be true,  

but obvious and significant; finally it is seen to be so important that its adversaries 

claim that they themselves discovered it (William James 1842-1910) 

I studien har olika teorier först presenterats, därefter utretts och slutligen prövats 

empiriskt mot både kvalitativ och kvantitativ data. Vissa av de teoretiserade hypoteserna 

stämde, vilket i de fallen tyder på att den underliggande teorin förmått förstå och 

beskriva verkligheten. I de fall hypoteserna istället förkastats framträder däremot 

teoriernas begränsningar. Genom hypotesernas prövningar skapades en bild över ämnet, 

en bild som ger möjlighet att skapa ny teori. Genom denna uppsats och dess resultat har 

vi med empiriska belägg, utifrån teoretiska perspektiv, erhållit möjligheten att skapa ny 

teori gällande partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. 

Vår nya teori bygger på att partnerskapet, genom flera faktorer, påverkar 

revisionskvaliteten positivt, och där en ökad partnerandel har ett positivt samband med 

just revisionskvaliteten. Likt uppsatsens framskridande har denna nya teori en 

utgångspunkt från teoretiska resonemang, med agentteorin och professionsteorin som 

grundpelare. 



 

 
161 

 

Genom våra resultat har vi funnit att partners och personer vilka strävar efter ett 

partnerskap, ej agerar och resonerar utifrån kortsiktiga vinstmaximerande grunder (Fas 

3). Partnerteorin säger istället att dessa individer handlar på ett sätt som, utifrån 

rationella långsiktiga tankegångar, maximerar deras självnytta. Konkret visar sig detta 

genom upprätthållandet av en hög revisionskvalitet, eftersom förtroendet som den höga 

revisionskvaliteten skänker ger förutsättningar till individernas långsiktiga 

vinstmaximering. Detta resonemang är resultatet av agentteorins själmaximerande 

resonemang om individers agerande (Berle & Means 1932, Donaldson & Davis 1991, 

Eisenhardt 1989, Fama 1980, Fama & Jensen 1983, Jensen & Meckling 1976). 

I linje med den långsiktiga strategin som partners har i sin yrkesutövning är tiden kvar 

till pension, eller avslut av revisorskarriären på annat sätt, en viktig variabel. En ung 

partner ska livnära sig på sitt revisorskap under lång tid medan en gammal partner redan 

intjänat den största delen av sin förvärvsinkomst i livet. Den unga partnern har således 

mer incitament att agera långsiktigt än den äldre partnern. Långsiktigheten ger i sin tur 

incitament att leverera revisioner med hög kvalitetsgrad, eftersom den höga 

revisionskvaliteten ger förutsättningar för en framgångsrik karriär för den specifika 

partnern. Utifrån agentteoretiska resonemang kan sägas att partners och presumtiva 

partners, ju yngre de är, riskerar mer genom ett kortsiktigt agerande. Kurvan 

långsiktighet, vilken ses i figur 24 nedan, är därför ett resultat av agentteorin. Ett 

motsatsförhållande finns dock enligt professionsteorins tankegångar applicerat på 

revisorer. Ju äldre en person är desto mer kunskap och erfarenhet har individen i fråga. 

Detta innebär att den äldre partnern i genomsnitt har en större kompetens, vilket gör att 

revisionskvaliteten blir bättre då professionsteorin säger att partnern vill upprätthålla en 

hög kvalitet (Lui et al 2003, Miner et al 1994), relativt den yngre partnern, vilken inte 

presterar lika hög kvalitet i revisionsarbetet på grund av den lägre kompetensen (Deic & 

Giroux 1992, Coate & Loeb 1997, Öhman 2007). I nedan figur visas de respektive 

kurvornas förhållande. 
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Kompetensens effekt på revisionskvaliteten bör till att börja med i revisorns karriär öka 

snabbare än i senare delar av karriären, eftersom revisorn börjar på en låg nivå med 

avseende på revisionskunskap men efterhand får en ökad inblick i hur revisioner ska 

utföras. Incitamenten att hålla en hög revisionskvalitet som långsiktigheten ger är stor i 

början av karriären, men minskar ju närmre pension revisorn kommer. När det endast 

kvarstår ett fåtal år av revisorns karriär leder avsaknaden av långsiktiga incitament till 

ett ökat risktagande, vilket är negativt för revisionskvaliteten. Mellan punkten A och 

punkten B ses att den totala positiva revisionskvalitetspåverkan är som störst eftersom 

kurvan kompetens och kurvan långsiktighet här summerade ger störst positiv 

revisionskvalitetspåverkan. Detta innebär att partnernas ålder, för högsta 

revisionskvalitet, ska befinna sig mellan punkt A och punkt B.  

En låg partnerandel medför att konkurrensen om partnerpositionerna blir stor, och detta 

gör att endast de revisorer som är mest framgångsrika får möjlighet att bli partner. 

Resonemanget leder till att partnerutnämningen först sker i brytningspunkten för kurva 

långsiktighet och kurva kompetens, då de tillsammans i denna punkt bildar den högsta 

revisionskvaliteten. I och med att revisionskvaliteten är viktig för revisorns framgång, 

Figur 24 
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vilket visats i teoretiseringen samt Fas 2 och Fas 3, är det denna variabel som till största 

del möjliggör en partnerutnämning. De revisorer som presterar en något lägre 

revisionskvalitet får således inte möjlighet att bli partners. En högre partnerandel gör 

istället att fler revisorer får möjlighet att bli partners, och detta medför att den 

revisionskvalitet som krävs för partnerutnämning inte kommer vara lika hög som i 

bolag med en lägre partnerandel. Revisorer utses således till partners före 

brytningspunkten mellan kurvorna kompetens och långsiktighet. Så länge 

partnerandelen inte är för hög sker denna partnerutnämning inte före punkten A, vilket 

garanterar en hög revisionskvalitet. 

Det som avgör partnernas presterade revisionskvalitet är hur länge tidsmässigt partnerna 

befinner sig i spannet mellan punkterna A och B. En högre partnerandel leder till att 

partnerna under en längre tid befinner sig i spannet, eftersom den högre partnerandelen 

gör att man tilldelas partnerskapet vid en tidigare ålder. Som vi sett för bolaget Mazars 

SET, vilka har högst partnerandel, fanns det empiriskt material att de presterade en lägre 

revisionskvalitet i olika avseenden (se tabell 11, 13, 14). Orsaken till den lägre 

revisionskvaliteten är, i linje med partnerteorin, att deras partners utses vid en för tidig 

ålder före punkt A. Relationen förklarar och stärker också nedan graf, vilken är samma 

som ovan i teoriavsnittet (3.7. Avslutning teoretisering). 

 

Utifrån partnerteorin erhålls således en högre revisionskvalitet genom en högre 

partnerandel. Dock måste beaktas att en för hög partnerandel riskerar leda till det 

motsatta, en låg revisionskvalitet. 

Figur 15 
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Som utretts tidigare påverkar partnerskapet och partnerna både motivationen, kulturen 

och övervakningen inom revisionsbolaget. Genom att partnerandelen hålls på en 

tillräckligt hög nivå blir partnernas revisionskvalitet hög. Deras höga revisionskvalitet 

avspeglas sedermera på andra revisionsmedarbetare i och med deras påverkan på just 

motivationen hos personalen, kulturen i bolaget samt övervakningen på anställda i 

verksamheten. 

Partnerteorin kan sammanfattas med att en hög partnerandel leder till en högre 

revisionskvalitet. Partnerteorin anger att revisionskvaliteten påverkas positivt av en 

partnerålder som befinner sig inom ålderspannet i figur 24, vilket erhålls genom just en 

högre partnerandel. Åldern på partnerna är således det som bestämmer 

revisionskvaliteten som både partners och icke-partners presterar i och med att partners 

påverkar andra anställda revisorers prestation. 

Skulle ett revisionsbolag ha en låg partnerålder samtidigt som en låg partnerandel är det 

alltså åldern som är den bestämmande aspekten för revisionskvaliteten. Detta 

resonemang stärks dock enbart av partnerteorin, inte av uppsatsens empiriska 

undersökningar som fann att partnerandelen var den bestämmande faktorn för 

revisionskvaliteten genom faktorerna. 
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6. Slutsats 

Genom slutsatskapitlet besvaras uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet 

inleds med en kortare sammanfattning av uppsatsens innehåll, och därefter presenteras 

vad studien funnit. Slutsatsen behandlar också resultatets implikationer, både teoretiska 

och empiriska, och avslutas med förslag för vidare forskning. 

6.1. Uppsatsen i sammandrag 

Tidigare forskning angående revisionsbolagens ägarstruktur, så kallat partnerskap, är 

mycket begränsad. Vilken påverkan detta partnerskap i sin tur har på revisionskvaliteten 

är, vad vi funnit, helt obehandlad inom akademin. Vi vill med vår uppsats studera detta 

område, med syftet att förstå och förklara hur olika delar, faktorer, i revisionsbolagens 

partnerskap påverkar revisionens kvalitet utifrån problemformuleringen: ”Vilken roll 

spelar revisionsbolagens partnerskapsstruktur på revisionens kvalitet?”. 

Uppsatsen byggs upp utifrån att partnerskapet påverkar revisionsarbetet genom fyra 

olika faktorer: motivation, kultur, övervakning samt personstruktur (se nedan figur 2). 

Dessa faktorer utgör tillsammans en ”Black Box” för hur sambandet mellan 

partnerskapet och revisionskvaliteten verkar, och genom uppsatsen ska denna box 

öppnas upp och utredas. Faktorerna som ingår i boxen har utvecklats genom att ett antal 

teorier, specialiserade mot faktorerna, gåtts igenom och resonerats kring. Dessa teorier, 

applicerade på revisionskontexten, ligger också till grund för utformningen av 

uppsatsens åtta hypoteser. 
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Hypoteserna tar vardera olika sikte på partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. 

Tre av hypoteserna belyser delsambanden mellan partnerskapet och faktorerna, 

ytterligare tre belyser delsambanden mellan faktorerna och revisionskvaliteten medan 

två hypoteser direkt ser till sambandet mellan partnerskapet och revisionskvaliteten. En 

av de två direkta hypoteserna går dock via en faktor, medan den andra av dessa två 

hypoteser, vilken utgör uppsatsens huvudhypotes, ser det totala sambandet mellan 

partnerskapet och revisionskvaliteten. 

För att överföra de teoretiska resonemangen och hypoteserna till något mätbart tar 

uppsatsens operationalisering utgångspunkt i ovan modell (figur 2). För att kunna pröva 

de olika hypoteserna empiriskt krävdes tre olika datakällor: dokumentgranskning, 

intervjuer samt enkätutskick. 

De empiriska undersökningarna gjordes på Sveriges sju största revisionsbolag: KPMG, 

PwC, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, BDO samt Mazars SET. Den empiriska 

studien genomfördes i tre olika faser, där vardera fas var specialiserade mot olika 

datainsamlingsmetoder. Fas 1 innebar en granskning av diverse dokument, främst 

årsredovisningar, för undersökningens sju studieobjekt. Fas 2 utgjordes av intervjuer 

med ledande befattningshavare i revisionsbolagen. Fas 3 innehöll slutligen en 

enkätundersökning för revisorer och partners. 

De empiriska studierna visade att de fyra stora revisionsbolagen, ”The Big Four”, hade 

en lägre andel partners sett till totalt antal anställda och de tre mindre hade en högre 

partnerandel. De fyra stora bolagen hade också en mer tydlig homogen partnerskara, 

vilken karaktäriseras av äldre män. 

De empiriska undersökningarna innebar också att begreppet revisionskvalitet 

studerades. Måtten för revisionskvalitet utgjordes i vår studie av både objektiva och 

subjektiva mått. I undersökningarna framkom viss diskrepans mellan måtten, men där 

vissa tydligare belyste partnerskapets påverkan. 

Hypotesprövningarna gjordes genom statistiska tester av främst det empiriska materialet 

som inkom från enkätundersökningen.  
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6.2. Slutsats och resultat i studien 

Genom att uppsatsen och studien genomförts med tre olika empiriska datakällor har en 

väl genomarbetad empirisk förankring och mångtydig bild av partnerskapet kunnat fås. 

Denna empiriska data har legat till grund för en rad hypotesprövningar, där hypoteserna 

i fråga utvecklats från olika teoriers resonemang. 

Tack vare hypotesprövningarna fann vi att andelen partners av totalt anställda hade ett 

positivt samband med motivationsnivån i revisionsbolagen. Denna motivationsnivå 

visade sig även ha ett positivt samband med revisionskvaliteten. 

Analysen av den empiriska datan visade att samtliga av de sju studerade 

revisionsbolagens partners hade en inverkan på bolagets kultur, dock var inte denna 

inverkan något som samvarierade med partnerandelen. Däremot fann studien att 

partners kulturpåverkan hade ett positivt samband med revisionskvaliteten. 

Den empiriska datan fann vidare att revisionsbolagens partners utövade övervakning på 

andra revisorer i skiftande utsträckning, där vissa bolags partners inte alls upplevdes 

övervaka andra individer medan andra gjorde det i större utsträckning. Vad studien dock 

visade var att den övervakning som partners faktiskt gjorde hade ett positivt samband 

med revisionskvaliteten. 

Studien visade även att partners mångfald, det vill säga graden av diversifiering hos 

partnerskaran, hade en positiv korrelation med revisionskvaliteten. 

Slutligen, efter de övriga hypotesernas prövningar, visade sig uppsatsens huvudhypotes 

stämma, vilken såg till partnerandelens direkta samband till revisionskvaliteten. Detta 

innebär att en högre partnerandel i revisionsbolaget skapar förutsättningar för en högre 

revisionskvalitet. 

Uppsatsens olika delar, teoriers användbarhet och hypotesprövningarnas utfall 

föranledde en möjlighet för oss, uppsatsens skribenter, att utveckla en ny teori. Denna 

nya teori, benämnd partnerteorin, är en teori som utvecklats genom resonemang från 

agent- samt professionsteorin. Partnerteorin grundar sig i partnerandelens betydelse för 

revisionskvaliteten, där partnerandelen föranleder en viss åldersstruktur hos 

partnerskaran. Partnerteorin visar sedermera att det är partnernas ålder som avgör 

partners presterade revisionskvalitet. Genom våra empiriska undersökningar har vi som 
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sagt funnit att partners påverkar resterande revisorer i revisionsbolaget, och härigenom 

sprider de sitt revisionsarbetssätt till andra revisorer varpå partnerteorin bidrar till att 

förklara partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten som bolaget i helhet presterar. 

6.3. Resultatets implikation 

6.3.1. Teoretiska implikationer 

Uppsatsen har visat att ett flertal teorier inte fått empiriskt stöd, medan andra teorier 

funnits lämpliga för att förklara empirin. Nedan presenteras kortfattat vad denna studie 

mynnar ut i vad gäller teoretisk kunskap. 

Genom de olika fasernas insamlade data kan konstateras att både tournamentteorin och 

spelteorin, applicerat på revisionsbolagens partnerskap, inte är användbara för att 

förklara partnerskapets påverkan på revisionskvaliteten. Tournamentteorin, utifrån 

Colbert och Murray (1999), Francis (2004), Sundgren (2009), och spelteorin, i linje med 

Carmichael (2005) samt Harbring och Lünser (2008), säger att en lägre partnerandel är 

fördelaktig då denna genom högre vinster lockar till sig de kompetentaste revisorerna 

samt att övriga revisorer i bolaget presterar ett revisionsarbete av högre kvalitet på 

grund av den höga vinsten. Den empiriska datan visade dock att så inte var fallet då 

revisorer hellre verkade i ett revisionsbolag med en hög partnerandel än en med låg, 

eftersom uppnåeligheten av att nå vinsten (partnerställningen) angavs vara viktigare än 

storleken på den. 

Vidare kan vi konstatera att de klassiska motivationsteoretikerna Maslows (1943, 1954) 

och Herzbergs (et al 1959, 1965) teorier om hur individer, i vårt fall revisorer, motiveras 

av olika behov i sitt arbete stämmer till stor del. Studien påvisade att partnerskapet 

verkar motiverande genom den ekonomiska ersättningen det medför, men även 

ansvaret, inflytandet och statusen ett partnerskap innebär motiverar revisorer till att 

arbeta mot en partnertillhörighet. Dock angav revisorer i frågan vad som är viktigast för 

att de ska motiveras av partnerskapet att det ska vara uppnåbart, något som nyss nämnda 

forskare inte fokuserar på. Således kan vi genom denna studie göra ett viktigt tillägg vad 

gäller revisorers motivation av partnerskapet: uppnåbarheten av behovstillfredsställelsen 

är den viktigaste aspekten om partnerskapet ska motivera revisorn. Detta kan bero på att 

risken med att göra en ansträngning för att nå partnerskapet och inte sedan lyckas nå det 

är mindre i revisionsbolag med en hög partnerandel relativt revisionsbolag med en låg. 
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Maslows (1943, 1954) teorier stärks även ytterligare i det avseendet att individer alltid 

eftersträvar att nå högre i behovstrappan i och med att revisionsbolagen har olika nivåer 

i sina partnerskapsuppbyggnader samt att partners utvärderas individuellt. Olesons 

(2004) resonemang om att individer eftersträvar pengar stärks också genom denna data 

eftersom det som främst skiljer mellan nivåerna i partnerskapet är just den ekonomiska 

ersättningen, och att vi genom Fas 3 fastslaget att partnerskapet är fortsatt motiverande 

även för befintliga partners. Partnerskapet blir alltså aldrig omotiverande för partners. 

Denna studie, utifrån de olika empiriska fasernas data, kan bidra till att fastslå att både 

agentteorin och professionsteorin kan förklara partnerskapets påverkan på 

revisionskvaliteten. I linje med det agentteoretiska antagandet att individer agerar på det 

sätt som gynnar dem (Berle & Means 1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 1989, 

Fama 1980, Fama & Jensen 1983, Jensen & Meckling 1976), kan vi se att partners 

presterar revisioner med hög kvalitet då detta inger förtroende till dem i deras 

yrkesutövning. Detta förtroende kan sedan användas för att skapa mer intäkter från 

ytterligare revisionsförsäljning, vilket ger större ekonomiska ersättningar till partnern 

(Fas 2). För revisorer som ännu inte är partners verkar agentteorin också förklarande på 

så sätt att dessa revisorer kommer prestera en hög revisionskvalitet för att de i framtiden 

ska kunna bli partners, eftersom det för partnerinträde också krävs att revisorn i fråga 

skapar stora intäkter genom försäljning av revision. Försäljningen nås genom att 

revisorn har ett högt förtroende, vilket erhålls genom revisionsarbete av hög kvalitet 

(Fas 2). 

Professionsteorin anger i sin tur att partners, på grund av att de befunnit sig lång tid i 

professionen, är de som vill följa regleringar om revisionsarbete och därför vill 

upprätthålla professionens värderingar (Lui et al 2003, Miner et al 1994). Eftersom 

deras tid i professionen är längre kommer de också enligt Deic och Giroux (1992), 

Coate och Loeb (1997) samt Öhman (2007) ha större kompetens, vilket bidrar till att dra 

upp revisionskvaliteten. 

Då vi även fann att mångfald bland partnerskaran hade ett positivt samband med 

revisionskvaliteten, utifrån den framkomna empiriska datan i Fas 2 och Fas 3, stärks de 

teoretiska resonemangen från Fenwick och Neal (2001), Gorman och Volkema (1998), 

Jonsson (2001), Laughlin och Branch (1972), Pelled (1996) samt Shiflett (1979) 

angående att mångfald framför homogenitet bland individerna är att föredra vid 
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kunskapsarbete vilket revision antas vara. I denna del av studien såg vi också att 

partners tenderar att självreproducera sig, eftersom partnernas grad av mångfald 

överensstämde gentemot de anställda revisorernas mångfaldsgrad i respektive 

revisionsbolag i undersökningen. Detta stärker Stafsudds (2006) resonemang att ledare 

tenderar att självreproducera sig genom vilka personer som anställs. 

Som utreddes av Hay et al (2007) samt Liu och Simunic (2005) bör revisionsbolag som 

använder sig av mindre område som grund för belöningssystemets uppbyggnad (small-

pool) också ha mindre komplexa klienter. Detta kan vi genom studien intyga då 

fenomenet existerade i och med att det revisionsbolag som angav att de hade ett small-

poolsystem också hade mindre komplexa klienter (Fas 1, Fas 2). 

Slutligen, eftersom figur 15 fann empiriskt stöd, kan studien bidra till att konstatera att 

free-ridersbeteendet faktiskt finns att se i den svenska revisionsbranschen. Då en för stor 

andel av bolagets revisorer är partners blir följden att vinsten för varje partner är för låg 

för att ge det incitament som krävs för att partners ska göra det som förväntas av dem, 

och istället åker partnern snålskjuts, free-riding, på övriga delägare. Beteendet stärks 

teoretiskt av agentteorin (Berle & Means 1932, Donaldson & Davis 1991, Eisenhardt 

1989, Fama 1980, Fama & Jensen 1983, Jensen & Meckling 1976). 

6.3.2. Empiriska implikationer 

Genom studien har teorier använts för att se på empirin. Härigenom har vi kunnat 

observera olika mönster och samband. Nedan presenteras vad vår studie mynnar ut i 

empirisk kunskap, som kan användas av främst revisionsbolag för att anpassa och 

förändra organisationerna för att möjliggöra en högre kvalitet i revisionsarbetet. 

Partnerteorin, vilken beskrevs ovan i 6.2. Slutsats och resultat i studien, är en utvecklad 

teori utifrån agent- samt professionsteorin. Genom denna teori kan revisionsbolagen få 

en bild om partnerskapets effekter, och kan beakta dessa i utformningen av 

partnerstrukturen. Genom att revisionsbolagen anammar vad som framkommer i teorin 

ges förutsättningar för att högre revisionskvalitet ska uppnås. Teorin säger att 

partnerandelen bör vara på en sådan nivå att åldern på partnerna blir den som leder till 

att partners kan vara så lång tid som möjligt i den mest gynnsamma tiden för hög 

revisionskvalitet i deras arbetsliv. Om revisionsbolagen anammar partnerteorins 

resonemang kommer inte bara partners prestera en hög revisionskvalitet utan även andra 

revisorer i bolaget, genom att partners påverkar dessa (Fas 2, Fas 3), kommer öka sina 
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prestationer i revisionskvalitetsavseende. Revisionsbolagen kommer genom den högre 

revisionskvaliteten också öka förutsättningarna för att kunna förbättra sitt förtroende, 

och ett bättre förtroende innebär en ökad konkurrenskraft på revisionsmarknaden och 

därmed möjligheten att förbättra sitt ekonomiska resultat. Eftersom att revisorer utgör 

väktare inom den ekonomiska världen bidrar en högre revisionskvalitet, tack vare 

säkrare finansiell information, i sin tur till mindre risker och en stabilare finansiell 

marknad. 

Förutom den utvecklade partnerteorin har studien även, genom främst användandet av 

agentteorin och professionsteorin samt hypoteserna 2, 4 och 6 icke förkastande, påvisat 

att partners presterar en hög revisionskvalitet. Att ge partners ytterligare ledande 

befattningar och chefspositioner i revisionsbolagen, särskilt i de bolag där partners i och 

med utnämningen inte fick några särskilda ansvarsområden (Fas 2), skulle således verka 

bra för revisionskvaliteten. Partners ska även vara de som ansvarar för utbildningar och 

liknande kompetenshöjande åtgärder för andra revisorer då partners, i linje med dessa 

resultat, bör prioritera aktiviteter som skapar hög revisionskvalitet. Resonemangen 

byggs alltså utifrån att partners har personliga incitament av en hög revisionskvalitet, i 

och med de förtroendehöjande effekter en hög revisionskvalitet skapar som i sin tur 

möjliggör intäktsökningar. Genom att partners får mer inflytande och ansvar i 

revisionsbolagen får de således en större möjlighet att sprida en hög 

revisionskvalitetsstandard. 

Genom att vi i de empiriska undersökningarna funnit att en mångfald mellan könen 

bland revisorerna påverkar revisionskvaliteten positivt bör förslaget i SOU 2008:79 leda 

till just en högre revisionskvalitet. Förslaget att sänka kravet om att revisorer ska inneha 

75 procent av röstetalet i revisionsbolagen till 51 procent bör, eftersom att fler kvinnor 

finns i dessa andra verksamhetsområden som nu får större möjlighet att kunna bli 

partners (se avsnitt 5.5.5.1. Prövning av hypotes 7: Har mångfald en positiv inverkan på 

revisionskvaliteten?), leda till att en större andel av nya partners blir kvinnor. Detta 

faktum samt att flera revisionsbolag har som ambition att släppa in fler kvinnor i 

partnerskaran (Fas 2) kommer medföra att partnerstrukturen får en partnerskara med en 

högre grad av mångfald. Denna mångfald kommer att leda till en högre revisionskvalitet 

i linje med Fas 3 samt Fenwick och Neal (2001), Gorman och Volkema (1998), Jonsson 

(2001), Laughlin och Branch (1972), Pelled (1996), Shiflett (1979). 
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Studien visade även att revisorer hade en medvetenhet om deras partnerstruktur i 

förhållande till andra bolag, då datan visade att revisorer i bolag med högre partnerandel 

själva insåg att de hade större sannolikhet att bli partner relativt revisorer i bolag med 

lägre partnerandel. 

Genom uppsatsen och de olika studiemomenten kan vi med både teoretiska och 

empiriska grunder påvisa att partnerskapet är en lämplig form av ägarskap i 

revisionsbolag. I och med att revisionsbranschen är en tjänstebransch är personalen, det 

vill säga revisorerna, bolagens viktigaste tillgång (Fas 2). Att få revisorerna att fungera 

och arbeta på ett lämpligt sätt ur revisionskvalitetssynpunkt är därför mycket viktigt, 

och ett väl utformat partnerskap bidrar till just detta. 

6.4. Vidare forskning 

Studiens resultat har visat att partnerskapet har ett samband med revisionskvaliteten, 

och för detta samband utvecklades partnerteorin. För att se partnerteorins användbarhet 

måste den studeras ytterligare och prövas mot empirisk data. Ett sätt att genomföra 

denna prövning vore att studera om kvalitetsmått, såsom straffrekvens hos 

Revisorsnämnden samt going concern-uttalanden, varierar med partners ålder. De 

partners som befinner sig nedan punkt A samt ovan punkt B i figur 24 ska, för att 

förstärka partnerteorin, uppvisa lägre revisionskvalitet relativt de partners som befinner 

sig mellan punkterna A och B. Finns ett sådant mönster kan slutsatsen dras, utifrån det 

empiriska materialet, angående vilka åldrar punkten A respektive B utgörs av. 

Vi ser även möjligheter för att partnerteorin, vilken anger förhållandet mellan 

partnerskapet och kvaliteten på utfört arbete, kan generaliseras till andra kontexter och 

miljöer med likartade förutsättningar som revisionsbranschen. Ett exempel är 

juridikbranschen i och med att jurister verkar i partnerskapsmiljöer där kunskap och 

kompetens såväl som förtroende, likt som i revisionsbranschen, är viktiga grundstenar. 

En studie som tar sikte på att utreda partnerskapets eventuella påverkan i andra 

branscher skulle vara av värde för att kunna utvärdera partnerteorins användbarhet i 

andra partnerkontexter. 

Ett mer allmänt ämne som kan ligga till grund för vidare forskning är om 

partnerskapsutformningen påverkar andra områden i revisionsverksamheten, till 

exempel ekonomisk lönsamhet. Utifrån denna uppsats har vi funnit att en högre 
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revisionskvalitet bör leda till ett större ekonomiskt resultat, men en studie som 

undersöker om så är fallet skulle vara av värde för revisionsbolagen och för 

bolagsstyrningsforskningen. En sådan forskning kan bland annat ta sin grund i vad som 

beskrivs i avsnitt 3.8. Andra möjliga samband i studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning till intervju: 

 Presentera mig och att jag ringer från Linnéuniversitetet i Växjö angående intervjun vi 

bestämde att vi skulle genomföra idag. Först och främst vill jag bara säga att vi är två 

som genomför telefonintervjun, och för detta använder vi en högtalartelefon. Och 

med på intervjun finns också min kollega XXX (då får han presentera sig själv).  

 XXX heter jag och det är jag som tillsammans med XXX skriver denna uppsats.  

Vi vill ta tillfället i akt och tacka för att vi får genomföra denna intervju, då den är 

väldigt betydelsefull för oss och vår studie. 

 Studiens syfte är att undersöka om partnerskapet och dess struktur har en inverkan på 

revisionskvaliteten och i så fall hur denna inverkan verkar. Studien utgör vårt 

examensarbete för civilekonomexamen på Linnéuniversitetet, Växjö, under 

handledning av professor Sven-Olof Collin. 

 Så snart uppsatsen är färdig och vi har nått ett resultat i vår studie kommer ni självklart 

att få läsa och ta del av detta, vilket vi hoppas kan vara intressant för er och skapa 

nytta för er då ni får se hur branschens andra aktörer strukturerar sitt partnerskap 

men framför allt att ni får en bild av de olika konsekvenserna som olika strukturer kan 

ge. 

 Vi kommer alltså vara två stycken som genomför denna intervju med dig, då vi som 

tidigare nämnt skriver denna uppsats ihop. Vi tror att vi genom bådas närvaro kan 

genomföra en bättre och mer fullständig intervju. Intervjun kommer alltså växelvis 

ledas av oss båda två. 

 Vi vill också påpeka att samtliga av de svar och uppgifter som ni lämnar under 

intervjuns gång kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer också i 

uppsatsen att kodifieras och härigenom vara anonyma. 

 För reliabiliteten och tillförlitligheten vid analysen av intervjun skulle det underlätta 

om vi fick möjlighet att spela in intervjun, och som tidigare påpekats kommer all 

information som lämnas att vara konfidentiell och efter vår analys av intervjun 

kommer det inspelade materialet att raderas. Går det bra att vi spelar in intervjun? 
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Om nej: Då kommer vi anteckna viktiga punkter av det som sägs under intervjun. 

Är det något som är oklart eller osammanhängande, eller något du skulle vilja fråga om 

innan vi börjar intervjun? 

(Starta inspelningen) 

Intervjufrågor: 

Allmänt om partnerskapet 

1. Hur blir man partner (delägare) hos er? (Ute efter: Vad krävs att personen i fråga är 

duktig på? Intäkter, professionsupprätthållande, duktig chef, övrigt?)  

2. Hur sker processen att bli invald till partner? (Ute efter: Sker det årligen/efter hand, 

och vilka tar beslut om partnerutnämning?) 

3. Har ni olika nivåer på ert partnersystem, det vill säga har ni partners med olika stora 

aktieinnehav? 

Om ja… 

4. Hur många nivåer har ni? Vad gör vilken nivå man tillhör? Hur många partners finns på 

de olika nivåerna? Vet de övriga anställda om dessa olika nivåer? 

 

5. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att ha ett partnerskap, generellt inom ett 

företag och särskilt i en revisionsbyrå? 

Motivation 

6. Verkar partnerskapet motiverande? (Ute efter: Se vad det är som motiverar: pengar, 

inflyttande, status, självförverkligande, övrigt. Kopplar den svarande detta till 

motivation för partnern eller för de övriga anställda.) *Följdfråga* Fördelar med 

partnerskapet som du nämnde, hur ser du att dessa motiverar? *Följdfråga 2* Hur tror 

du att både de som är partners men också för de som ännu inte är partners påverkas 

ur motivationsaspekt att arbeta hårdare av partnerskapet? 

7. Finns det andra mer motiverande partnerstrukturer än er? (Ute efter: Tror du 

partnerskapet hade verkat mer/mindre motiverande om ni ändrat det med hänsyn till 

antal partners eller demografin på partnerna?) 
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8. Hur är ert belöningssystem för partnerna utformat? (Ute efter: Utdelningen och lönen. 

Delar ni vinster nationellt, internationellt eller på mindre geografisk nivå? Large-pool 

eller small-pool?)  

9. Varför har ni det på detta sätt? (Ute efter: Vilka fördelar respektive nackdelar bolaget 

ser) 

Kultur 

10. Hur skulle du beskriva kulturen hos er? (Ute efter: Kopplingen till arbetet. Öppen, 

sträng, profit, profession?) 

11. Skulle du säga att er kultur är stark, ge exempel? (Ute efter: Dagliga rutiner, tankesätt, 

handlingsmönster etcetera som grundar sig på en starkt inpräntad kultur) 

12. Vilka egenskaper har era partners? (Ute efter: Några särskiljande drag som 

kännetecknar partnerna?) 

13. Tror du era partners påverkar kulturen hos er byrå/bolag? 

Om ja… 

14. Hur påverkar partnerna bolagets kultur? (Ute efter: På vilket sätt och i vilken 

omfattning) 

 

15. Vad innebär det att bli partner för individen? (Ute efter: Tror du att partnern behöver 

ändra attityd eller beteende mot de andra i bolaget efter partnerutnämningen, och i så 

fall på vilket sätt?) 

Övervakning 

16. Har ni uppföljning och utvärderingar av befintliga partners? (Ute efter: Om det sker 

utvärderingar fortfarande efter en partnerutnämning för individen? Utifrån vilka 

kriterier sker bedömningen?) 

17. I samband med partnerutnämning, vad är det som generellt förändras för partners sett 

till arbetsuppgifter och ansvar? (Ute efter: ökar ansvaret? Till exempel kontorsansvar 

(administrativt), ökat personalansvar, ökat kostnadsansvar för utförda revisioner. 

Andra arbetsuppgifter? Har vanliga revisorer ofta dessa uppgifter och ansvar, alltså 

jämföra partner med vanliga revisorer? (Får partnerna mer att säga till om när det 

kommer till planering av övervakning av de anställda för i så fall kan de styra 
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övervakningen till att fungera på ett sätt som är förenligt med agentteorin om 

självmaximering i profit framför profession).) 

Om ja… 

18.  Varför får partners ökat ansvar och andra arbetsuppgifter i bolaget? (om svar att de är 

duktiga/lämpliga – på vilket ätt till exempel duktiga utifrån samma kriterier som gjorde 

att de fick bli partners en gång i tiden.) 

Personstruktur i revisionsbolaget 

19. Vem sköter rekryteringen av nyanställningar i bolaget? (Ute efter: se om det ofta är 

partners, om kontorschefer – är dessa ofta partners?) 

Avslutande 

20. Finns det någon viss strategi med partnerskapets sammansättning? (Ute efter: Få reda 

på om de vill ha ett visst partnerantal/totalt anställda och/eller en viss demografi, 

geografisk spridning) 

Om ja… 

21. Vad är ert syfte med den specifika strategin? 

 

22. Tycker du att det är finns någon annan fråga som vi missat att ställa som vi skulle ha 

ställt angående sambandet mellan partnerskapsstrukturen och revisionskvaliteten?  

23. Tycker du att det finns någon annan fråga som vi missat att ställa som vi skulle ha ställt 

angående sambandet mellan partnerskapsstrukturen och revisionskvaliteten? 

Övrigt 

24. Vilket antal godkända respektive auktoriserade revisorer hade ni för verksamhetsåren 

05/06, 07/08 samt 09/10? 

25. Antal anställda inom revision samt vilken könsfördelning som råder här, då vi endast 

sett för ert bolag som helhet i årsredovisningen, för respektive år? 

26. Antal revisionsuppdrag för respektive år? 

27. Revisionens del av omsättningen för respektive år? 

28. Skulle vi kunna få ta del av aktieboken (ägarförteckningen)? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

 

Revisionsbolagens Partnerskapsstruktur  

– har den en påverkan på revisionskvaliteten? 

Vi ber Er att ägna ett fåtal minuter av Er tid för att hjälpa oss utveckla kunskap om hur 

partnerskapet i revisionsbolagen påverkar revisionskvaliteten. Genom en akademisk 

undersökning utreder vi hur förhållandet ser ut i den svenska revisionsbranschen och gör 

därmed en grundligare utredning än den som presenterats i medier under den senaste tiden. 

Undersökningen görs med samtliga av Sveriges sju största revisionsbolag och enkäten är 

anonym. I det färdiga resultatet kommer svaren i enkäten endast publiceras i form av 

statistiska tabeller och det kommer inte framgå vad en enskild individ svarat. 

Våra resultat kommer i första hand presenteras i vårt examensarbete för Civilekonomexamen, 

men vill Ni ta del av vår undersökning, vad vi vet är den första av sitt slag i Sverige som 

någonsin gjorts, så har Ni möjlighet att uppge Er e-mailadress i slutet av enkäten. 

Vi förstår att många av Er befinner sig i årets hektiskaste period, men bara genom Era svar 

kan denna studie genomföras och leda fram till slutsatser om hur partnerskapet påverkar 

individer i revisionsbolagen. 

Vi besvarar gärna eventuella frågor, antingen via e-mail eller via telefon (0707- 263 XXX, 0730-

657 XXX). Vår handledare är professor Sven-Olof Collin, och kan nås på 0708- 204 XXX. 

 

På förhand tack för dina svar och din tid! 

Robin Lexander och Mikael Öggesjö, Examensskribenter  

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö 
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Bilaga 3 - Enkät 

Enkäten nedan är inklippt från enkätprogrammet Artologic, vilket gör att den fått ett 

annat utseende relativt den enkät som respondenterna mött och besvarat i utskicken. 

 

1   Kön    

Man 

Kvinna 

 

2   Födelseår          

   

3   Vid vilken revisionsbyrå är du verksam?    

BDO 

Deloitte 

Ernst & Young 

Grant Thornton 

KPMG 

Mazars SET 

PwC 

 

4   Hur många arbetar på ditt kontor? Beakta samtliga.      

       

5   Hur många av de arbetande på ditt kontor arbetar med revision?            

 

6   Hur många kvalificerade (godkända eller auktoriserade) revisorer finns på ditt 

kontor?            

  

7   Hur många partners (delägare) finns på ditt kontor?          

   

8   Hur många av partnerna på ditt kontor är kvalificerade (godkända eller 

auktoriserade) revisorer?            

 

9   Beskriv kortfattat vad du anser att revisionskvalitet innebär   
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10   Vilken är din titel i byrån idag?    

Revisorsassistent 

Godkänd revisor 

Auktoriserad revisor 

Partner (och godkänd/auktoriserad revisor) 

 

11   Vilken möjlighet har du att bli partner i din byrå?    

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor 

Mycket stor 

 

12   Ta ställning till följande påstående    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 

Jag eftersträvar i mitt 

revisionsarbete att 

efterlikna partners 

arbetsmetoder 

 

      

13   I vilken utsträckning motiveras du i ditt arbete idag av att i framtiden kunna 

bli partner i din byrå?    

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor 

Mycket stor 

 

14   I vilken utsträckning motiverar ditt partnerskap dig i ditt arbete?    

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor 

Mycket stor 

 

15   Ta ställning till följande påstående    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 



 

 
191 

 

Avsaknaden av 

motivation från 

partnerskapet gör att jag 

inte är lika benägen att 

arbeta övertid 

      

Avsaknaden av 

motivation från 

partnerskapet gör att jag 

inte är lika benägen att 

skaffa en större 

kompetens inom 

revision 

      

Avsaknaden av 

motivation från 

partnerskapet gör att jag 

inte är lika noggrann i 

mitt arbete 

      

         

16   Hur påverkar avsaknaden av motivation från partnerskapet 

revisionskvaliteten i ditt arbete?    

Mycket negativt 

Ganska negativt 

Ingen påverkan 

Ganska positivt 

Mycket positivt 

Vet inte 

 

17   Ta ställning till följande påståenden    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 

Motivationen från 

partnerskapet gör att jag 

är mer benägen att 

arbeta övertid 

      

Motivationen från 

partnerskapet gör att jag 

vill skaffa en större 

kompetens inom 

revision 

      

Motivationen från 

partnerskapet gör att jag 

är mer noggrann i mitt 

arbete 

      

Motivationen från 

partnerskapet gör att jag       
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försöker hinna med mer 

på min arbetstid 

         

18   Hur påverkar motivationen från partnerskapet revisionskvaliteten i ditt 

arbete?    

Mycket negativt 

Ganska negativt 

Ingen påverkan 

Ganska positivt 

Mycket positivt 

Vet inte 

 

19   Hur påverkas kvaliteten på den revisionen du utför av att du i ditt arbete har 

en partner vid din sida?    

Mycket negativt 

Ganska negativt 

Ingen påverkan 

Ganska positivt 

Mycket positivt 

Vet inte 

  

Fallbeskrivning    

Nedan följer två beskrivningar av olika partnerskapsstrukturer. Läs och välj därefter den 

av de två som motiverar dig mest 

             Byrå 1.   En byrå där cirka var åttonde individ som arbetar med revision är 

partner (12,5 % av revisionsarbetarna). Befintliga partners i bolaget har en 

genomsnittsålder på 55 år. Den årliga utdelningen utöver lön är cirka 800.000 SEK per 

partner. Som partner på detta bolag har du ett relativt stort inflytande och ansvar i och 

med den begränsade andelen partners. 

             Byrå 2.   En byrå där cirka var fjärde individ som arbetar med revision är 

partner (25 % av revisionsarbetarna). Befintliga partners i bolaget har en 

genomsnittsålder på 45 år. Den årliga utdelningen utöver lön är cirka 400.000 SEK per 

partner. Som partner i detta bolag har du ett relativt begränsat inflytande och ansvar 

eftersom det finns en större andel partners. 

 

20   Vilken av ovan två byråer motiverar och skapar störst arbetslust för dig?    

Byrå 1 

Byrå 2 

 

21   Vilken betydelse hade följande faktorer för valet av byrå i föregående fråga 

(fråga 20)? 

  Obefintligt Svagt Måttligt 
Ganska 

stort 

Mycket 

stort 
Vet inte 
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Att få status/erkännande       

Att få ansvar       

Att få inflytande i bolaget       

Möjligheten och 

sannolikheten att bli partner       

Den ekonomiska ersättningen       
  

22   Besvara nedan frågor    

  Obefintlig Svag Måttlig 
Ganska 

stor 

Mycket 

stor 
Vet inte 

I vilken utsträckning är din 

byrås värderingar påverkade 

av era partners? 
      

I vilken utsträckning är din 

byrås arbetssätt påverkade av 

era partners? 
      

         

23   Har partnerna en påverkan på din byrås kultur?    

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor  

Mycket stor 

 

24   Ta ställning till följande påstående    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig till 

noggrannhet i 

revisionsarbetet 

      

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig till 

kompetensutveckling 

inom revision 

      

Partnernas 

kulturpåverkan 

uppmuntrar mig till 

övertidsarbete 

      

Partnernas 

kulturpåverkan       
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uppmuntrar mig till att 

hinna med mer på min 

arbetstid 

         

25   Hur inverkar partnernas kulturpåverkan på revisionskvaliteten?    

Mycket negativt 

Ganska negativt 

Ingen påverkan 

Ganska positivt 

Mycket positivt 

Vet inte 

 

26   I vilken utsträckning utövar partners tillsyn på dig i ditt arbete?    

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor 

Mycket stor 

Vet inte 

 

27   Ta ställning till följande påståenden    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 

Den partnertillsyn jag 

utsätts för syftar till att 

kontrollera att jag inte 

gör felaktiga revisioner 

      

Den partnertillsyn jag 

utsätts för syftar till att 

kontrollera att jag 

arbetar ekonomiskt 

framgångsrikt 

      

Den partnertillsyn jag 

utsätts för syftar till att 

utveckla min kompetens 

inom revision 

      

Den partnertillsyn jag 

utsätts för syftar till att 

kontrollera att jag 

arbetar noggrant 

      

Den partnertillsyn jag 

utsätts för syftar till att       
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snabba på mig i mitt 

arbete 

         

28   Besvara nedan frågor    

  
Mycket 

negativ 

Ganska 

negativ 

Ingen 

påverkan  

Ganska 

positiv 

Mycket 

positiv 
Vet inte 

Vilken påverkan har din byrås 

värderingar på 

revisionskvaliteten? 
      

Vilken påverkan har din byrås 

arbetssätt på 

revisionskvaliteten? 
      

 

29   I vilken utsträckning är partners delaktiga i er byrås kvalitetskontrollsystem? 

   

Obefintlig 

Svag 

Måttlig 

Ganska stor 

Mycket stor 

Vet inte 

 

30   Vilken arbetsegenskap är viktigast att ha i revisionsgruppen för att kunna 

hålla en hög revisionskvalitet?    

Enkel kommunikation mellan gruppens medlemmar 

Ständigt pågående diskussion mellan gruppens medlemmar 

Om annat, specificera       

    

31   Ta ställning till följande påståenden    

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 
Vet inte 

Min byrå har en hög 

mångfald bland 

revisionsmedarbetarna 
      

Min byrå har en hög 

mångfald bland 

partnerna 
      

En hög mångfald inom 

byrån leder till en hög 

revisionskvalitet 
      

  

32   Besvara nedan frågor    

  
Mycket 

negativt 

Ganska 

negativt 

Ingen 

påverkan 

Ganska 

positivt 

Mycket 

positivt 
Vet inte 
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Vilken påverkan har en jämn 

könsfördelning i 

revisionsgruppen för 

revisionskvaliteten? 

      

Vilken påverkan har en jämn 

åldersfördelning i 

revisionsgruppen för 

revisionskvaliteten? 

      

Vilken påverkan har en jämn 

fördelning av etniska 

bakgrunder hos personerna i 

revisionsgruppen för 

revisionskvaliteten? 

      

Vilken påverkan har en jämn 

fördelning av sociala 

tillhörigheter hos personerna i 

revisionsgruppen för 

revisionskvaliteten? 

 

      

Avslutningsvis    
Tack för du tog dig tid och besvarade frågorna. 

 

/Robin & Mikael 

 

33   Vill du ha studiens resultat skickat till dig efter dess färdigställande?  

Ange i så fall din mailadress:     


