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Titel: Revisorers professionella agerande- I enlighet med professionens etiska värderingar 
 

 

Bakgrund och problem: Revisorer är medlemmar av en profession, vilket ställer särskilda 

krav på dem att agera professionellt och i enlighet med professionens etiska värderingar. 

Professioner är viktiga för samhällets välbefinnande och samhället måste ha ett förtroende för 

professioner och dess medlemmar för att det samhällsekonomiska systemet ska fungera väl. 

På senare år har dock förtroendet för revisorer börjat ifrågasättas, vilket till stor del beror på 

de företagsskandaler som ägt rum. Många gånger har revisorer agerat på ett sätt som inte är 

förenligt med professionens etiska värderingar. Vad är det då som påverkar revisorers 

professionella agerande i olika situationer? Och går det att förklara revisorers professionella 

agerande? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som kan förstärka eller försvaga 

revisorers professionella agerande. 

 

Metod: Vi har använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt i vår studie, där tidigare forskning 

fått ett stort utrymme. Studien har baserats på en kvantitativ undersökningsmetod och det 

empiriska materialet för studien har samlats in genom tillämpning av en tvärsnittsdesign i 

form av webb- enkäter. Urvalet för studien har baserats på den totala populationen av 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. 

 

Resultat: Av de faktorer som undersökts i syfte att kunna förklara revisorers professionella 

agerande uppnåddes det starkaste sambandet mellan att umgås privat med klienter och ett 

oprofessionellt agerande. Signifikanta samband visades även mellan att vara kvinna och 

professionellt agerande samt mellan att uppleva att arbetet innebär svåra ställningstaganden 

och oprofessionellt agerande. Vi kan vidare konstatera att den sociala identitetsteorin, och 

därmed revisorers relationer och socialisering, kan förklara en stor del av det professionella 

agerandet. 
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Abstract 
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Title: Auditor professional behavior- In accordance with their ethical values 
 

 

Background and problem: Auditors are members of a profession, which places specific 

obligations on them to act professionally and in accordance with their ethical values. 

Professions are important to the well-being of society and society must have trust in the 

professions and its members so the socioeconomic system work well. In recent years, 

however, confidence in accountants started to be questioned, which largely depends on the 

corporate scandals that have taken place. Many times the auditors have acted in a manner 

incompatible with their ethical values. What is it that influences the auditor professional 

behavior in different situations? And is it possible to explain the statutory auditors ' 

professional behavior? 

 

Purpose: The purpose of this study is to identify factors that can strengthen or weaken the 

auditors ' professional behavior. 

 

Method: We have been using a deductive approach in our study, where previous research had 

a large space. The study was based on a quantitative survey method and empirical material for 

the study was collected through a web-based questionnaire. The sample for the study was 

based on the total population of authorized and approved accountants in Sweden. 

 

Results: Of the factors examined in order to be able to explain the auditors ' professional 

behavior achieved the strongest link between socialize private with clients and an 

unprofessional behavior. Significant correlations were also shown between being a woman 

and professional conduct as well as to experience the work involves difficult choices and 

unprofessional behavior. We can further observe that the social identity theory, and hence 

auditor relationships and socialization, can explain a large part of the professional behavior. 
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I 
Kapitel 1 Inledning 

detta kapitel kommer inledningsvis revisorers funktion i bolagsstyrningssystemet 

presenteras. Därefter beskrivs professioners betydelse för samhället med fokus på 

revisorprofessionen. Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion som kommer 

behandla begreppet professionellt agerande och hur denna studie valt att definiera begreppet. 

Diskussionen leder fram till en problemformulering och syftet med denna studie, vilket 

innebär att vi ämnar förklara vad som förstärker respektive försvagar revisorers 

professionella agerande. Kapitlet avslutas med en presentation kring studiens fortsatta 

disposition. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige utvecklades marknaden för revisorer i samband med att den första aktiebolagslagen 

publicerades år 1848. Lagen medförde nya möjligheter för verksamheter att växa genom att 

tillförskaffa sig kapital från olika investerare, som i sin tur ställde krav på att deras kapital 

skulle behandlas på ett korrekt sätt (Wallerstedt & Öhman, 2012). En välfungerande 

kapitalmarknad ställer således krav på att den information som finns tillgänglig på marknaden 

är tillförlitlig och därmed säkrad. Informationen kan säkras på olika sätt, exempelvis genom 

att revisorer reviderar vissa delar av informationen (Öhman, 2004) eller genom att 

finansanalytiker analyserar information från företag (Doukas & Chansog, 2000). Revisorer 

och finansanalytiker, men även kreditrankingsinstitut och media brukar kallas för marknadens 

väktare (Jansson et al, 2010). Marknadens väktare, eller på engelska gatekeepers, utmärks 

enligt Coffee (2005) av professionella agenter, eller mellanhänder, som ger service åt 

aktieägare genom att kontrollera information från företag på marknaden. Med andra ord är 

gatekeepers aktörer på marknaden, vilka ser till att information från företag till investerare är 

tillförlitlig (Coffee, 2005). Gatekeepers spelar således en viktig roll på marknaden där de 

granskar, analyserar och säkrar information. Investerare måste kunna lita på väktarna och 

tilltron påverkas i hög grad av det rykte som existerar kring dem. Väktare är därav, mer eller 

mindre, beroende av ett gott rykte för att kunna ta betalt för de tjänster de utför (Jansson et al, 

2010). Vad beträffar revisorsyrket erhåller det ett gott rykte till följd av den profession det är 

(Agevall & Jonnergård, 2013), så vad är det då som utmärker en profession? 
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Generellt sett existerar det ingen enhetlig definition av begreppet profession. Vad en 

profession är och karaktäriseras av varierar över tid och mellan olika forskare. (Elg & 

Jonnergård, 2011) Sociologen Parsons var dock en av de första att diskutera och definiera 

innebörden av en profession och dess roll i samhället. Enligt Parsons (1939) karaktäriseras 

professioner framförallt av tre egenskaper. För det första inrymmer professioner en 

vetenskaplig kunskapsbas för det specifika yrkesområdet. Den kompetens som professionella 

besitter ska av personer ”utanför yrket” inte gå att uppnå på egen hand (Wallerstedt & 

Öhman, 2012). Vidare behandlar professioner samtliga klienter likvärdigt, och till sist 

karaktäriseras även professioner av yrkesskickliga med drivkraften att genomföra ett bra jobb 

för samhällets och allmänhetens bästa. Således drivs inte professionsmedlemar av ekonomiska 

krafter (Parsons, 1939). Nedanstående citat är förenligt med Parsons (1939) syn på 

professioner: 

 
 

”The professions dominate our world. They heal our bodies, measure our profits, save our 

souls. Yet we are deeply ambivalent about them. For some, the rise of professions is a story of 

knowledge in triumphant practice. It is the story of Pasteur and Osler and Schweitzer, and 

thread that ties the lawyer in a country village to the justice on the Supreme Court Bench. For 

others it is a sadder chronicle of monopoly and malfeasance, of unequal justice administered 

by servant of power, of Rockafeller medicine men.” 

 
 

(Auerbach 1976; Baritz 1960; Brown 1960 se Abbott 1988, s. 1) 
 

 
 

Parsons (1939) definition av professioner är således generell och beträffande revisorsyrket 

påpekar Elg och Jonnergård (2011) att det karaktäriseras av samtliga av Parsons (1939) 

uppräknade egenskaper, vilka tillsammans utgör den revisorsprofession som idag existerar i 

Sverige. 

 
 

Professioner är viktiga för att samhället ska fungera (Parsons, 1939) och som påpekats 

tidigare följs professioner normalt sett av ett gott rykte till följd av den betydelsefulla roll de 

har (Agevall & Jonnergård, 2013). Det räcker dock inte med ett gott rykte utan professioner 

måste också ha ett förtroende hos samhället, varför det är viktigt att dess medlemmar följer 

och agerar efter de värderingar som professionen karaktäriseras av. När det gäller revisorer 

påpekas det att vi har ett opersonligt och institutionellt förtroende för dem, eftersom vi inte 

personligen känner de parter som vi väljer att förlita oss på när vi handlar på exempelvis 
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kapitalmarknaden. (Agevall & Jonnergård, 2013) På senare år har dock förtroendet för 

revisorer börjat ifrågasättas, vilket till stor del beror på de företagsskandaler som ägt rum, 

framförallt i början av 2000- talet, där Enron och WoldCom var två av de mest 

uppmärksammade skandalerna. Enligt Öhman (2004) är det framförallt konkurser och 

företagsnedläggningar som visat sig påverka allmänhetens förtroende för revisorsbranschen. 

Många gånger kopplas dessa affärsmisslyckanden ihop med så kallade 

revisionsmisslyckanden, oavsett hur revisorerna i den specifika händelsen agerat (Lee et al, 

2009). Dessvärre har revisorerna också många gånger agerat på ett sätt som inte är förenligt 

med de etiska värderingar som följer den profession de är medlemmar av (Öhman, 2004). Vad 

är det då som påverkar revisorers professionella agerande i olika situationer? Går det att 

identifiera faktorer som kan tänkas förstärka eller försvaga revisorers professionella  

agerande? 

 

1.2 Problemdiskussion 
Sett till revisorsyrkets självständighet av de professionella uppgifter som utförs kan 

revisorsprofessionen liknas med vilken annan profession som helst (Goldman & Barlev, 

1974). Det är behovet av en oberoende part som bidragit till framväxten av en 

revisorsprofession. Samhället har med andra ord ett behov av en part de känner förtroende för. 

Detta behov uppfylls endast när revisorer agerar i enlighet med professionens etiska 

värderingar, där objektivitet, integritet och oberoende utgör viktiga värderingar både för 

revisorsprofessionen och dess medlemmar. (Öhman, 2004) Ett agerande i enlighet med 

professionens värderingar är nödvändigt för att det samhällsekonomiska systemet ska fungera, 

men också för att samhället ska känna ett förtroende för revisorsprofessionen (Lee et al, 

2009). 

 
 

Utifrån ovan förda resonemang utgör således revisorsprofessionens etiska värderingar 

grunden för ett professionellt agerande. Att vara professionell som revisor skulle därför 

uppnås vid ett agerande i enlighet med professionens värderingar. Men likt definitionen av 

vad en profession är och karaktäriseras av (Agevall & Jonnergård, 2013) kan också begreppet 

professionell betraktas och tolkas ur flera synvinklar. Att studera revisorers professionella 

agerande utifrån etiska värderingar är därför inget självklart perspektiv. Exempelvis används 

begreppet professionell ofta i det vardagliga språket när vi tycker att någon gör ett bra arbete 

(Elg & Jonnergård, 2011) och då behöver inga etiska värderingar vara involverade. Likaså 

kan ett professionellt agerande studeras utifrån revisorers omdömen i specifika situationer, 
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eftersom det kan tänkas att ett professionellt agerande inte alltid behöver följa 

revisorsprofessionens värderingar. Det kan till och med anses som mer professionellt att agera 

utanför revisorsprofessionens värderingar i vissa situationer. Professionellt agerande kan då 

vara att kunna bedöma när revisorsprofessionens värderingar bör följas och när det är lämpligt 

att frångå dessa i agerandet. Således föreligger det svårigheter med att definiera professionellt 

agerande, varför också denna studie valt att ta hänsyn till åsikter och kommentarer från den 

grupp som undersöks i studien. Genom diskussioner med revisorer kunde därför kunskap 

erhållas om hur de själva ser på och definierar ett professionellt agerande, där de, likt ovan 

presenterad teori, påpekade de etiska värderingarnas betydelse och där en erinran eller varning 

från Revisorsnämnden konkret kännetecknar ett oprofessionellt agerande. Vi har därför valt 

att betrakta det med en mer restriktiv innerbörd, där ett professionellt agerande är i enlighet 

med revisorsprofessionens etiska värderingar. Vidare kommer detta sätt att se på begreppet 

professionellt agerande att prägla vår studie. 

 
 

Revisorsprofessionens etiska värderingar kan sägas utgöra riktlinjer för hur revisorer ska 

agera i sin yrkesroll, framförallt när de ställs inför påtryckningar från olika håll (Warren & 

Alzola, 2009). Enligt Warren och Alzola (2009) kan revisorer utsättas för påtryckningar från 

tre olika grupper; professionen, klientföretag och den egna revisionsbyrån. Påtryckningar från 

professionen kan utifrån vår definition av detta begrepp antas stärka revisorers professionella 

agerande. Däremot kan revisionsbyråers och klienters påtryckningar på olika sätt tänkas 

försvaga revisorers professionella agerande. Revisionsbyråers påtryckningar yttrar sig i form 

av belöningssystem där säljande egenskaper premieras (Agevall & Jonnergård, 2013), vilket 

är emot professionens värderingar, där revisorer först och främst ska arbeta för samhällets 

bästa (Parsons, 1939). Klienters påtryckningar sker genom att de på olika sätt, medvetet eller 

omedvetet, påverkar revisorers beslutsfattande (Moreno & Bhattacharjee, 2003), vilket kan 

leda till subjektiva bedömningar (Warren & Alzola, 2009?). 

 
 

Det är också professionen, revisionsbyrån och klienten som revisorer tenderar att känna en 

tillhörighet till och identifiera sig med. För att vara professionell som revisor måste 

tillhörigheten till professionen vara stark, eftersom ju tydligare revisorers professionella 

identitet är desto mer troligt är det att de kommer agera i enlighet med professionens etiska 

värderingar. Hur tydlig, eller hur stark respektive svag, revisorers professionella identitet är 

varierar från individ till individ och påverkas av hur väl revisorer kan hantera sin lojalitet 

gentemot de tre grupperna; professionen, klientföretag och revisionsbyrån. (Warren & Alzola, 
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2009) Öhman (2004) påpekar att revisorers relativt homogena uppfattningar, vilka utvecklas 

till följd av det starkt reglerade område som de agerar inom, skulle kunna stärka deras 

professionella identitet. De påtryckningar som revisorer ständigt utsätts för, från 

revisionsbyråer och klienter, påverkar dock styrkan i den professionella identiteten och det 

visar att de agerar i en mycket komplex roll (Warren & Alzola, 2009; Öhman, 2004). För att 

revisorer ska kunna upprätthålla den professionella identiteten och därmed agera 

professionellt krävs det att de kan balansera samhällsintresset och sitt eget intresse. Denna 

balansgång är inte bara viktig för de enskilda revisorerna utan för det samhällsekonomiska 

systemet i helhet, där revisorer agerar som kvalitetssäkrare genom att de säkerställer att den 

information som företag lämnar till sina intressenter i form av årsredovisningar och andra 

ekonomiska rapporter är korrekt, vilket är viktigt för att exempelvis investerare ska våga 

investera i företag. Att revisorer uppfyller sin funktion som tillförlitliga kvalitetssäkrare är i 

ett längre perspektiv viktigt för det förtroende samhället har för revisorsprofessionen. Frågan 

är då vilka specifika faktorer som kan tänkas påverka revisorers professionella agerande? 

 
 

Tidigare forskning på området studerar vanligtvis revisorers oberoende eller objektivitet i 

förhållande till olika faktorer såsom könstillhörighet (Byrnes et al, 1999; Jonnergård & 

Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011), erfarenhet (Bamber & Iyer, 2007; Moreno & 

Bhattacharjee, 2003) och uppdragstid (Arrunada & Paz-Arez, 1997; Bazerman et al, 1997; 

Shockley, 1981). Att endast studera revisorers oberoende eller objektivitet kan till viss del 

betraktas som bristfälligt eftersom professionellt agerande handlar om så mycket mer. Enligt 

revisorernas branschorganisation (FAR) innebär ett professionellt agerande även integritet, 

självständighet, tystnadsplikt, upplysningsplikt, kompetens och yrkesutövning (FAR, 2013). 

Detta innebär att tidigare studier inte undersökt flertalet viktiga områden som en helhet, vilka 

kan påverka revisorers professionella agerande. Vidare belyser tidigare studier endast enskilda 

eller ett fåtal bakomliggande faktorer till ett professionellt agerande. Eftersom ett 

professionellt agerande kan antas vara komplext till sin natur, är det därför viktigt att studera 

så många som möjligt av de bakomliggande faktorerna samtidigt, då dessa kan tänkas påverka 

varandra. Enligt vår vetskap har tidigare studier varken undersökt professionellt agerande i ett 

bredare perspektiv eller försökt kartlägga många bakomliggande faktorer till revisorers 

professionella agerande samtidigt, varför vår studie är unik i sitt slag. 

 
 

Misstag från revisorer kan leda till företagsskandaler och därmed få stora konsekvenser för de 

människor som är inblandade, således räcker det inte att studera delar av det professionella 



11 

 

 

agerandet, utan ett helhetsperspektiv på problematiken är nödvändig för att få en förklaring 

till det professionella agerandet. I vår studie har vi därför valt att betrakta revisorers 

professionella agerande utifrån ett bredare perspektiv, professionen, där vi dels inkluderar 

samtliga av professionens etiska värderingar, dels mer direkta och indirekta faktorer som kan 

kopplas till det professionella agerandet. Exempelvis utgör en erinran eller varning från 

Revisorsnämnden det tydligaste stödet, i vår studie, för att revisorer har agerat oprofessionellt. 

Likaså tas hänsyn till mer indirekta faktorer som kan förstärka eller försvaga revisorers 

professionella agerande, exempelvis tillhandahållande av rådgivningstjänster (DeFond et al, 

2002; Iyer & Rama, 2004; Wright & Wright, 1997), organisatorisk socialisering (Bamber & 

Iyer, 2002; Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 2009), erfarenhet (Bamber & Iyer, 2007; 

Moreno & Bhattacharjee, 2003), delägarskap (Elg & Jonnergård, 2011; Greenwood et al, 

1990), uppdragstid (Arrunada & Paz-Arez, 1997; Bazerman et al, 1997; Shockley, 1981) och 

nära klientrelation (Arrunada & Paz-Arez, 1997; Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 

2009). Detta helhetsperspektiv att betrakta revisorers professionella agerande ger oss därmed 

en möjlighet att finna förklaringar hos faktorer i tidigare studier, men också möjligheten att 

finna nya faktorer som kan tänkas påverka revisorers professionella agerande. Med andra ord 

innefattar vår studie många olika faktorer, vilka vidare har sitt ursprung i tre olika teoretiska 

områden från tidigare forskning: det ekonomiska området, det socialpsykologiska området 

och ryktesriskområdet. 

 
 

Det ekonomiska området utgår från att revisorer kan ha ekonomiska incitament att agera i 

egenintresse (Lee et al, 2009), vilket skulle kunna försvaga det professionella agerandet. 

Revisorer antas ha två syften med sin verksamhet, det första är att de vill maximera sina 

inkomster och det andra är att revisorer vill reducera riskerna med sin verksamhet. Detta 

antagande innebär att revisorer vill generera så stora inkomster som möjligt. Med andra ord 

skulle de drivas av ekonomiska krafter (Diamant, 2004), något som inte är förenligt med vad 

en profession karaktäriseras av. Utifrån ovan förda resonemang är det tydligt att revisorer kan 

utveckla ekonomiska incitament som gör att de frångår professionens värderingar och därmed 

det samhälleliga ansvaret som följer med ett professionsmedlemskap (Parsons, 1939). 

 
 

Att vara revisor handlar dock inte bara om att kunna granska siffror och motstå de 

ekonomiska prövningarna, revisorer måste även kunna hantera relationer och samspela med 

många olika typer av människor (Häckner et al, 2005; Umar & Anandrajan, 2004). Tajfel och 

Turner (1979), vilka är grundarna till den sociala identitetsteorin, påpekar att detta 
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socialpsykologiska perspektiv kan hjälpa till att förklara människors beteende och agerande 

vad beträffar exempelvis relationer och socialisering. Inom den sociala identitetsteorin 

beskrivs människors identitet som både en personlig och en social identitet, där den 

personliga identiteten utgörs av människors utseende, egenskaper och förmågor, medan den 

sociala identiteten formas av de grupper människor känner tillhörighet till, vilken kan 

påverkas av exempelvis gruppers status och makt (Ashforth & Mael, 1989; Hogg & Terry, 

2000). De grupper som individer känner en tillhörighet med påverkar alltså hur de kommer att 

agera i olika situationer, varför revisorers grupptillhörighet med oprofessionella grupper 

skulle kunna försvaga deras professionella agerande (Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 

2009). Således kan den sociala identitetsteorin hjälpa till att förklara många av de sociala 

faktorer som kan tänkas förstärka eller försvaga revisorers professionella agerande. 

 
 

Det tredje teoretiska området som härstämmar från tidigare forskning utgörs av den ryktesrisk 

som revisorer är utsatta för i sitt yrke. Ryktesrisk kan betraktas som den mest betydelsefulla 

av de risker som individer kan ge upphov till och den existerar i all verksamhet en 

organisation bedriver (Power et al, 2009). Revisorer måste därför, likt andra verksamma 

aktörer på marknaden, hantera denna risk, vilket de kan göra genom att agera professionellt. 

Den ryktesrisk som revisorer ständigt är utsatta för skapar således incitament till att agera i 

enlighet med professionens standarder och värderingar. (Watts & Zimmerman, 1983) 

 
 

Således utgör revisorers ekonomiska incitament, revisorers relationer och socialisering, samt 

revisorers ryktesrisk de tre teoretiska områdena i vår studie. Samtliga faktorer i studien 

motiveras, mer eller mindre, av dessa teorier. Vidare kan faktorerna i studien hänföras till tre 

olika parter, vilka identifierats utifrån den befintliga forskning som finns på området kring 

revisorer. De tre parterna utgörs av revisionsbyrån, den enskilda revisorn och klienten, vilka 

alla har en betydande roll i revisorers yrkesliv och en stor påverkan i hur de agerar i sin 

yrkesroll. 

 
 

Till revisionsbyrån kan faktorer som storlek på byrå (DeAngelo, Francis & Krishnan, 1999; 

Goldman & Barlev, 1974), vilken typ av stad revisionsbyrån är belägen i (Watts & 

Zimmerman, 1983), organisatorisk socialisering (Bamber & Iyer, 2002; Iyer & Rama, 2004; 

Warren & Alzola, 2009), rådgivningstjänster (Agevall & Jonnergård, 2013; Bazerman et al, 

1997; DeFond et al, 2002;Lee et al, 2009; Warren & Alzola, 2009; Wright & Wright, 1997) 

och intern konkurrens (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011) kopplas. En faktor 
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som många forskare anser påverka revisorers agerande, och som blivit mer omtalad på senare 

år, är de rådgivningstjänster som revisorer tillhandahåller (Agevall & Jonnergård, 2013; 

Bazerman et al, 1997; DeFond et al, 2002;Lee et al, 2009; Warren & Alzola, 2009; Wright & 

Wright, 1997). Revisorer skaffar sig klienter genom att sälja olika rådgivningstjänster, och de 

som har de mest eftertraktade och tillfredsställande tjänsterna erhåller också flest klienter. 

Konkurrensen på marknaden har med andra ord bidragit till att utbudet av tjänster ökat och 

det är framförallt den så kallade konsultverksamheten som fått en stor plats inom dagens 

bransch (Agevall & Jonnergård, 2013). Dessa konsulttjänster ger normalt sett en större intäkt 

jämfört med de traditionella revisionstjänsterna, varför risken att förlora dessa intäkter skulle 

påverka revisorer att bortse från finansiella felaktigheter för att på så sätt upprätthålla 

relationen till sina klienter (Wright & Wright, 1997). Förutom den konkurrens som finns på 

marknaden mellan olika revisionsbyråer existerar det även en intern konkurrens bland 

revisorer på samma byrå. I Jonnergård och Stafsudds (2009) studie visades det att revisorer 

som är föräldralediga måste lämna ifrån sig ”sina” klienter och att denna överlämning 

tenderar att vara permanent. Således kan det tänkas föreligga en rädsla hos revisorer att lämna 

ifrån sig och förlora klienter, varför risken att acceptera klienters rapporteringsmetoder också 

skulle vara större. 

 
 

Vidare påpekar DeAngelo (1981) att revisionsbyråns storlek är en faktor som har betydelse 

för revisorers professionella agerande, där mindre byråer skulle ha större incitament till att 

upprätthålla klientrelationer till följd av de kostnader som följer med en avslutad relation. 

Likaså har mindre byråer sannolikt också färre klienter som påverkar intäkterna, varför en 

större revisionsbyrå skulle ha ”råd” att förlora klienter i större utsträckning jämfört med en 

mindre byrå (Goldman & Barlev, 1974; Palmrose, 1988). DeAngelo (1981) och Palmrose 

(1988) fann båda i sina studier att mindre revisionsbyråer har svårigheter i att agera 

professionellt till följd av det finansiella beroendet. 

 
 

Utifrån ett ryktesriskperspektiv skulle den stad revisorer är verksamma i tänkas påverka deras 

professionella agerande. Watts och Zimmerman (1983) påpekar att revisorer ständigt är 

utsatta för en ryktesrisk, vilket också förstärker deras professionella agerande. Revisorers 

förmåga att följa professionens etiska värderingar skulle därför tänkas vara större i mindre 

städer, eftersom ett rykte sannolikt sprider sig snabbare i städer med ett lägre invånarantal. 

Till följd av ryktesrisken skulle därför den stad som revisorer arbetar i kunna ha en påverkan 

på deras professionella agerande. 
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En faktor som istället motiveras utifrån det socialpsykologiska perspektivet är den 

socialisering som sker på revisionsbyråerna, där de stora byråerna är särskilt kända för sina 

starka socialiseringsprocesser (Agevall & Jonnergård, 2013; Elg och Jonnergård 2011). En del 

forskare hävdar att en stark socialisering och identifiering är positiv för revisorers 

professionella agerande, eftersom de professionella värderingarna skulle bli tydligare genom 

denna process (Iyer & Rama, 2004). Dagens revisionsbyråer har dock kommit att fokusera 

mer på kommersiella värderingar till följd av konsultverksamhetens utveckling, vilket skulle 

kunna skapa konflikter mellan den professionella och organisatoriska socialiseringen (Bamber 

& Iyer, 2002; Warren & Alzola, 2009). Således skulle starka socialiseringsprocesser försvaga 

revisorers professionella agerande. 

 
 
Till den enskilda revisorn kan istället faktorer som könstillhörighet (Byrnes et al, 1999; 

Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011), familjesituation (Jonnergård & Stafsudd, 

2009), ålder (Peterson et al, 2001) och erfarenhet (Moreno & Bhattacharjee, 2003; Öhman, 

2004) kopplas. Den ovan diskuterade konsultverksamheten påverkar även vad det är som 

belönas internt i dagens revisionsbyråer (Mueller et al, 2011). Konsultverksamheten kräver 

egenskaper som att kunna marknadsföra både sig själv och byrån, vara synlig och att våga ta 

risker (Mueller et al, 2011). Genom en studie av revisorer i Australien visade Mueller et al 

(2011) att dessa egenskaper framförallt är av manlig karaktär. Detta är något som även 

bekräftas i Jonnergård och Stafsudds (2009) studie, vilken visade att manliga revisorer 

uppfattas som aggressiva, riskbenägna och inte minst duktiga säljare. Att manliga revisorer 

visat sig kunna marknadsföra sig själva och olika tjänster i större grad än kvinnliga revisorer 

(Mueller et al, 2011) beror till stor del på att de har lättare att skapa nätverk, både inom och 

utanför revisionsbyrån (Jonnergård & Stafsudd, 2009). 

 
 

Tidigare forskning har även studerat andra egenskaper, utöver könstillhörighet, som kan 

påverka hur revisorer agerar i olika situationer. Enligt Moreno och Bhattacharjee (2003) 

hjälper erfarenhet revisorer att balansera olika påtryckningar och mål som de ställs inför, 

framförallt från klienter. Likaså påpekar Peterson et al (2001) att yrkesutövare över 30 år har 

en högre etisk mognad jämfört med de under 30 år, vilket kan tänkas ha en påverkan på hur 

revisorer agerar i tvetydiga situationer. Erfarenhet och ålder utgör således två viktiga faktorer 

som kräver hänsyn då revisorers professionella agerande skall studeras. En ytterligare 

egenskap som tidigare forskning studerat, och som kan hänföras till den enskilda revisorn, är 



15 

 

 

dennes familjesituation. Jonnergård och Stafsudd (2009) påpekar i sin studie att risken att 

förlora viktig kompetens vid exempelvis föräldraledighet är stor eftersom revisoryrket innebär 

en ständigt pågående process av nya erfarenheter och kunskaper. Revisorers kompetens är 

kärnan i deras professionalism och att förlora denna kan leda till att det professionella 

agerandet riskeras (Cassel, 1996; Elg & Jonnergård, 2011). 

 
 

En annan faktor som skulle kunna försvaga revisorers professionella agerande, med hänsyn 

till de ekonomiska incitamenten, är delägarskap i revisionsbyrån. Som delägare i 

revisionsfirman erhålls utdelningar med jämna mellanrum och om revisorer då har intresse av 

att maximera sina inkomster skulle det kunna få dem att agera på ett sätt som inte är i enlighet 

med professionens etiska värderingar (Diamant, 2004). 

 
 

Den tredje parten som identifierades var klienten och till denna kan faktorer som klientstorlek 

(Iyer & Rama, 2004; Reynold & Francis, 2001; Wright & Wright, 1997), hur länge revisorer 

reviderat en och samma klient (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Seabright et al, 1992) och hur 

nära relation revisorer har till sina klienter (Bamber & Iyer, 2007; Bazerman et al, 1997; 

Carey & Simnett, 2006) kopplas. Tidigare forskning som undersökt klientstorlekens påverkan 

på revisorers agerande har gjort det utifrån den ekonomiska aspekten (Iyer & Rama, 2004; 

Reynold & Francis, 2001; Wright & Wright, 1997). Wright och Wright (1997) påpekar att 

högre intäkter sannolikt erhålls från större klienter då de är i behov av fler antal tjänster. Med 

andra ord skapar större klienter ett större ekonomiskt beroende, varför revisorer skulle tendera 

att bortse från felaktigheter ju större ersättning som erhålls (Iyer & Rama, 2004; Wright & 

Wright 1997). Trots de resonemang som förs i litteraturen är det svårt att finna empiriskt stöd 

för att klientstorleken, till följd av ekonomiska incitament, skulle försvaga revisorers 

professionella agerande. Reynold och Francis (2001) förklarar detta genom den ryktesrisk 

som föreligger revisorer med större klienter. Större och mer synliga klienter bidrar till en 

större ryktesrisk, vilket skulle göra de enskilda revisorerna mer medvetna om sitt agerande 

(Reynold & Francis, 2001). 

 
 

Vidare utgörs en central del av revisorers arbete av förhandlingar med klienter, varför 

förmågor utöver den formella kompetensen är viktiga när det kommer till hantering av 

klientrelationer (Häckner et al, 2005). Seabright et al (1992) påpekar att tillgivenhet är det 

som binder en part till en annan, vilken växer och blir starkare över tid. Vidare skapar 

tillgivenheten ett förtroende (Seabright et al, 1992), vilket vid långvariga klientrelationer 
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innebär att revisorer tenderar utveckla granskningar som bygger på rutiner (Arruñada & Paz- 

Ares, 1997). Det föreligger således en större risk att revisorer som reviderat klienter under en 

längre tid skulle ge efter för klienters påtryckningar till följd av ett starkt förtroende och brist 

på innovativa granskningar (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Bazerman et al, 1997; Carey & 

Simnett, 2006; Iyer & Rama, 2004; Shockley, 1981). Tidigare forskning på området har även 

visat att alltför nära relationer med klienter påverkar revisorer i deras professionella agerande 

(Bazerman et al, 1997; Carey & Simnett, 2006), dock är en bra relation med klienter 

nödvändig för att en effektiv revision ska kunna utföras (Bamber & Iyer, 2007). Med andra 

ord är hantering av klientrelationer en balansgång, där revisorer många gånger ställs inför 

svåra ställningstaganden som kan komma att påverka deras professionella agerande. 

 
 

Utifrån diskussionen kring tidigare forskning kan det konstateras att det finns många faktorer 

som kan tänkas förstärka eller försvaga revisorers professionella agerande. Flera av faktorerna 

kan dessutom diskuteras utifrån ekonomiska-, socialpsykologiska- eller ryktesriskaspekter. 

Det ekonomiska perspektivet motiverar faktorer som kan hänföras till revisorers ekonomiska 

incitament, exempelvis storlek på revisionsbyrå, tillhandahållande av rådgivningstjänster och 

klientstorlek. Det socialpsykologiska perspektivet motiverar istället faktorer som kan kopplas 

till revisorers relationer och socialisering, såsom uppdragstid, nära klientrelation och 

organisatorisk socialisering. Ryktesperspektivet motiverar istället faktorer som kan kopplas 

till den ryktesrisk som revisorer är utsatta för, exempelvis stadsstorlek och storlek på 

revisionsbyrån. Vidare kan tre tydliga parter och deras inverkan på det professionella 

agerandet identifieras, där samtliga faktorer kan hänföras till någon av dem. Parterna utgörs 

av revisionsbyrån, den enskilda revisorn och klienten. Således har diskussionen kring tidigare 

forskning bidragit till möjligheten att resonera kring redan undersökta faktorer samtidigt som 

möjligheten till att finna nya faktorer har skapats. 

 
 

Genom att studera revisorers agerande utifrån professionen och dess etiska värderingar ges ett 

bredare perspektiv på revisorer och deras yrkesroll. Vårt teoretiska bidrag med denna studie 

kommer därför vara att dels finna nya faktorer som kan försvaga respektive förstärka 

revisorers professionella agerande, dels betrakta det professionella agerande utifrån 

professionen och det som denna karaktäriseras av. Att studera revisorer i Sverige utifrån detta 

helhetsperspektiv skulle kunna bidra till en större förståelse för revisorers professionella 

agerande. Förhoppningen med denna studie är att vi ska kunna identifiera faktorer som 

antingen förstärker eller försvagar revisorers professionella agerande, vilka vi sedan kan 
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generaliseras på populationen revisorer. Att kunna identifiera faktorer som påverkar det 

professionella agerandet kan vidare bidra till praktiska rekommendationer för både 

revisorsprofessionen och reglerare, men också för enskilda revisionsbyråer och revisorer. Med 

andra ord skulle studien praktiskt kunna bidra till att finna styrkor och svagheter inom 

revisorsprofessionen, vilka kan skapa en grund för eventuella förbättringsarbeten och på så 

sätt minska risken för revisorsskandaler i framtiden. Ur ett samhällsperspektiv är revisorers 

funktion avgörande för att det ekonomiska systemet ska fungera väl, men det krävs också ett 

förtroende från samhällets sida för revisorerna och deras yrkesutövande. I ett längre 

perspektiv skulle därför bidraget från denna studie kunna stärka förtroendet för revisorsyrket 

och därmed revisorsprofessionen som helhet i samhället. 

 

1.3 Problemformulering 
Våra diskussioner och resonemang mynnar ut i följande problemformulering: 

 

 

Vad kan förklara revisorers professionella agerande? 
 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att förklara vad som förstärker respektive försvagar revisorers professionella 

agerande. 

 

1.5 Disposition 
Vår studie är indelad i 6 kapitel. Nedan följer en övergripande sammanfattning kring vad de 

olika kapitlen kommer att behandla. 

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet presenteras vårt val av en deduktiv forskningsansats och en positivistisk 
 

kunskapssyn. Vidare beskrivs den teori vi valt att använda oss av för att kunna uppfylla 

studiens syfte, vilken framförallt kan hänföras till tidigare forskning som har sitt ursprung i tre 

teoretiska områden: ekonomiska incitament, den sociala identitetsteorin och revisorer 

ryktesrisk. Vi tydliggör även de källkritiska aspekter vi förhållit oss till under studien gång, 

däribland tidigare studiers relevans idag och användning av internetbaserade källor. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet presenteras teori som kan hänföras till det valda problemet. Inledningsvis 
 

presenteras teori kring vad som utmärker en profession, revisorsprofessionens utveckling i 

Sverige samt revisorers funktion och professionella roll. Därefter ges en beskrivning av 

revisorers ekonomiska incitament, den sociala identitetsteorin och den ryktesrisk som 

revisorer är utsatta för. Samtlig presenterad teori ökar förståelsen för den teoretiska modell 
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över revisorers professionella agerande som därefter presenteras. Den teoretiska modellen är 

uppbyggd av ett antal faktorer, vilka kan hänföras till tre specifika parter: revisionsbyrån, 

revisorn och klienten. Utifrån modellen, teorier och egna diskussioner motiveras och härleds 

därefter ett antal hypoteser. Kapitlet avslutas med en sammanställning av samtliga hypoteser 

och deras påverkan på revisorers professionella agerande. 

 

Kapitel 4 Empirisk metod 

I det empiriska metodkapitlet beskrivs ingående de val vi gjort för att kunna samla in material 
 

till vår studie. Inledningsvis presenteras valet av en kvantitativ undersökningsmetod och en 

tvärsnittsbaserad undersökningsdesign i form av webb- enkäter. Därefter beskrivs den 

förundersökning som genomförts med revisorer, vilken bestod av semistrukturerade intervjuer 

och pilottestning av enkäterna. Vidare följer studiens operationalisering, där en beskrivning av 

hur data kring studiens faktorer samlats in och kodats klargörs. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av undersökningens urval, bestående av Sveriges auktoriserade och godkända 

revisorer, och bortfall i samband med datainsamlingen för enkätundersökningen. 

 

Kapitel 5 Empirisk analys 

I studiens femte kapitel presenteras de resultat som erhållits genom användning av 
 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Inledningsvis 

presenteras materialet från enkätundersökningen i deskriptiva tabeller, där syftet är att ge en 

övergripande bild av den insamlade datan. De deskriptiva tabellerna följs av en fördjupad 

analys med hjälp av logistiska och linjära regressionsanalyser samt tillhörande 

korrelationsanalyser. Syftet med analyserna är att undersöka om några av våra oberoende 

variabler har en påverkan på revisorers professionella agerande genom en förklarande modell. 

Därefter följer en hypotesprövning, där de empiriska resultaten ställs i förhållande till den 

teori som presenterats under kapitel 3. Avslutningsvis presenteras en sammanställning över de 

hypoteser som bekräftas respektive förkastas samt en sammanfattning över faktorernas 

teoretiska förankring. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som studien resulterat i med hänsyn till 
 

uppsatsens problem- och syftesformulering. Slutsatserna presenteras efter kännedom kring 

studiens teoretiska respektive praktiska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning kring revisorer och professionellt agerandet. 
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U 
Kapitel 2 Metod 

 

nder följande metodkapitel kommer vårt val av en deduktiv forskningsansats och 

en positivistisk kunskapssyn att presenteras. Dessa val presenteras för att skapa 

en förståelse kring det arbetssätt och det tillvägagångssätt som kommer 

genomsyra vår studie. Vidare kommer de val som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen att behandlas, där vi mer övergripande beskriver vilken teori som använts för 

studiens kommande avsnitt och faktorer. Kapitlet avlutas med att beskriva de källkritiska 

aspekter som vi förhållit oss till under studiens gång. 

 
 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Ambitionen med denna studie är att förklara revisorers professionella agerande genom att 

identifiera faktorer som kan tänkas förstärka eller försvaga revisorers professionella agerande. 

För att kunna uppnå vårt syfte och skapa en tillförlitlig grund för vår studie krävs att ett antal 

val motiveras: val av teori, forskningsansats och kunskapssyn (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.2 Val av teori 
I vår studie har vi valt att studera revisorers professionella agerande utifrån ett bredare 

perspektiv, närmare bestämt utifrån revisorsprofessionen. För att beskriva vad en profession 

karaktäriseras av har därför teori från Parsons (1939) och Friedson (2001) tillämpats, vilka 

båda är två starka förespråkare för professioners betydelse i samhället. 

 
 

I vår studie har vi vidare samlat flertalet faktorer som kan tänkas förstärka eller försvaga 

revisorers professionella agerande. Faktorerna har framförallts erhållits utifrån studerande av 

tidigare studier och forskning de refererar till. Befintliga studier fokuserar dock vanligtvis på 

revisorers oberoende eller objektivitet, vilket endast utgör en del av det bredare perspektiv 

som vi valt att betrakta revisorers professionella agerande utifrån. Vi såg inte detta som en 

begräsning utan snarare en möjlighet till att kunna använda befintlig teori i kombination med 

egna resonemang för att finna nya outforskade faktorer. 

 
 

Samtliga av de faktorer som härletts från tidigare studier härstammar mer eller mindre från tre 

teoretiska områden, vilka utgörs av revisorers ekonomiska incitament, revisorers relationer 

och socialisering samt revisorers ryktesrisk. Revisorers ekonomiska incitament utgår från 

agentteorins syn på människor, vilket ser dem som nyttomaximerande och opportunistiskt 

agerande individer (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Revisorers relationer 
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och socialisering baseras istället på den sociala identitetsteorin som ser individer utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv, vilket beskriver hur människor kategoriserar sig själva och 

andra i olika grupper. Detta sätt att se på människor kan hjälpa till att förklara deras beteende 

vad beträffar rollkonflikter, socialisering och relationer inom grupper. (Ashforth & Mael, 

1989) Det sista området utgörs av revisorers ryktesrisk, vilket härstämmar från tidigare 

forskning kring den ryktesrisk som revisorer är utsatta för i sitt yrke (Cravens et al, 1994; 

Watts & Zimmerman, 1983). Genom tillämpning av dessa tre teoretiska områden i 

kombination med tidigare studier som studerat revisorer specifikt utifrån något av dessa 

områden såg vi en möjlighet till att kunna förklara revisorers professionella agerande. 

 
 

Tillvägagångssättet att till största del använda sig av tidigare forskning på området bidrog till 

att vi i studien har faktorer såsom revisionsbyråns storlek, klientens storlek, 

rådgivningstjänster samt revisorns erfarenhet och karriärmål. Det kan också nämnas att 

uppdragens komplexitet och internrevisorns betydelse är två faktorer som framkommit genom 

egna diskussioner och idéer. Teori kring forskning om genus har även använts, och då för att 

betona skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer för att på så sätt kunna undersöka 

om det finns en skillnad i deras professionella agerande. 

 
 

Under studiens gång har vi ständigt förhållit oss källkritiska till varifrån våra referenser 

inhämtats från och vi har prioriterat de källor som av olika skäl kunnat betraktas som pålitliga. 

Eftersom vår studie främst baseras på tidigare forskning var än viktigare för oss att vara 

källkritiska till de vetenskapliga artiklar vi valt att använda oss av i vår teoretiska referensram 

då våra hypoteser till största del baseras på dessa. Genom att använda oss av vetenskapliga 

artiklar som är av peer review karaktär, vilket innebär att artiklarna blivit granskade av 

experter och därmed anses vara mer pålitliga, innehar vår teorigrund en högre tillförlitlighet. 

 
 

Vi har även i så stor omfattning som möjligt försökt att undvika internetbaserade källor, då 

dessa vanligtvis kan betraktas som mindre tillförlitliga (Bryman & Bell, 2005). I de fåtal fall 

vi använt oss av internetbaserade källor har vi använt hemsidor från Revisorsnämnden, 

Sveriges kommuner och landsting, och Statisiska centralbyrån, vilka får betraktas som 

förhållandevis tillförlitliga. 

 
 

Det kan dock noteras att några av de artiklar vi valt att använda kan betraktas som aningen 

gamla, exempelvis Goldman och Barlev (1974), DeAngelo (1981), och Kanter (1977). Vi 
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anser inte att detta utgör ett problem eftersom många av de nyare studier vi stött på under 

studiens gång använt dessa äldre artiklar som referenser. Vi har även valt att använda oss av 

teori från dessa äldre artiklar som är relevanta även idag. Exempelvis behandlar både 

Goldman och Barlev (1974) och Kanter (1977) skillnader mellan män och kvinnor i 

organisationer. Deras resonemang är relevanta och ständigt återkommande inom 

genusforskningen än idag, vilket tyder på att dessa artiklar fortfarande är aktuella, pålitliga 

och tillämpliga. Det kan även nämnas att vi valt att till viss del använda oss av Parsons (1939) 

definition av vad som karaktäriserar en profession. Parsons (1939) var dock en av de första 

med att diskutera vad en profession är och många senare definitioner utgår mer eller mindre 

från Parsons (1939) beskrivning. Vi valde även att presentera Friedsons (2001) mer 

detaljerade idealtyp av vad som karaktäriserar en profession, vilken får betraktas som en 

nyare källa men där likheterna med Parsons (1939) ändå åskådliggörs. 

 

2.3 Deduktiv forskningsansats 
Vår studie berör ett område som under en längre tid varit av intresse för forskare, och många 

olika aspekter har studerats av skilda forskare som också resulterat i olika slutsatser. Med 

andra ord är den teori som finns på området är relativt omfattande och därav föreföll det oss 

naturligt att tillämpa en deduktiv forskningsansats där vi utifrån befintlig teori kommer 

generera hypoteser som sedan kan testas empiriskt för att därefter förstärka eller försvaga 

teorin (Bryman & Bell, 2005). Det finns faktorer som redan undersökts i befintlig 

vetenskaplig litteratur och genom tillämpning av ett deduktivt angreppssätt är det möjligt för 

oss att undersöka vad dess studier resulterat i. Utifrån detta kan vi skapa oss egna 

uppfattningar om hur tänkbara faktorer skulle kunna påverka revisorers professionella 

agerande och vi kommer därmed kunna skapa och utforma våra egna hypoteser. 

 
 

Alternativet till att använda en deduktiv forskningsansats hade varit ett induktivt 

tillvägagångssätt, vilket istället innebär att man utgår från empiriska observationer för att 

därefter generera teorier. Genom att använda sig av en induktiv forskningsansats försvåras 

möjligheterna till att kunna generalisera sitt resultat (Bryman & Bell, 2005), och då vi ämnar 

göra detta anses inte en induktivt ansats lämplig för vår studie. Genomförande av 

observationer tenderar även att påverkas av subjektiva bedömningar (Patel & Davidson, 2003) 

och genom att istället tillämpa ett deduktivt förhållningssätt undviks denna risk i viss mån, 

även om det många gånger är oundvikligt (Bryman & Bell, 2005). Den litteratur som finns på 



22 

 

 

området är vidare, som nämnts ovan, relativt omfattande, vilket gör att vi redan har en bred 

grund att utgå ifrån varför ett deduktivt tillvägagångssätt lämpar sig bättre i vårt fall. 

 

 
2.4 Positivistisk kunskapssyn 
Syftet med vår studie är att förklara vad som kan förstärka eller försvaga revisorers 

professionella agerande. Vi vill finna samband mellan de undersökta faktorerna och revisorers 

professionella agerande, och det föll oss därför naturligt att använda oss av en positivistisk 

kunskapssyn eftersom denna förespråkar att förklaringar ges av att finna samband 

(Andersson, 1979). 

 

Positivismens motpart är hermeneutik, vilken är en kunskapssyn som syftar till att ge en 

förståelse genom att finna en betydelse eller en mening för något (Andersson, 1979). Genom 

att använda sig av denna andra kunskapssyn föreligger det även svårigheter i att kunna 

generalisera resultaten, vilket vi ämnar göra i vår studie (Bryman & Bell, 2005). Således, 

lämpar sig en positivistisk kunskapssyn bättre för att uppnå vårt syfte med studien. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 
 

 
etta kapitel inleds med en presentation av vad som utmärker professioner, därefter 

beskrivs revisorers funktion och roller med fokus på deras professionella 

agerande samt revisorsprofessionens utveckling i Sverige. Det kommer även att 

ges en presentation av de tre teoretiska områdena: ekonomiska incitament, den sociala 

identitetsteorin och revisorers ryktesrisk, vilka samtliga kan motivera våra faktorer i den 

teoretiska modell som följer. Vår modell kommer belysa tre parter: revisionsbyrån, revisorn 

och klienten, samtidigt som modellen utgör grunden för våra hypoteser. Hypoteserna kommer 

senare att testas empiriskt för att göra det möjligt att identifiera faktorer som kan förstärka 

eller försvaga revisorers professionella agerande. 

 
 
 
 

3.1 Professioners egenskaper 
Begreppet profession är mångtydigt och definitionerna i litteraturen är omfattande. Det 

existerar ingen generellt accepterad definition kring vad en profession är och vad den utmärks 

av. Cogan (1955) påpekar att detta beror på att begreppet är svårfångat och det är därför svårt 

att identifiera och avgränsa en tydlig definition. Sociologen Parsons (1939) var dock en av de 

första med att diskutera vad en profession är och vilken betydelse professioner har för 

samhället. Mycket av litteraturen på området utgår från Parsons (1939) definition och han 

karaktäriserar professioner efter tre egenskaper. Det första är att professioners verksamhet 

bygger på en vetenskaplig kunskapsbas, det andra är att professionens medlemmar har andra 

drivkrafter än ekonomiska för att utöva sin profession och det tredje är att professionella 

behandlar samtliga klienter lika (Parsons, 1939). 

 

Parsons (1939) definition kan dock betraktas som aningen generell, och därför väljer vi att 

även presentera Friedsons (2001) mer detaljerade definition av en profession. Friedson (2001) 

är, precis som Parsons (1939), en stark förespråkare för professioners betydelse i samhället. 

Friedson (2001) har utvecklat en mer detaljerad idealtyp kring vad professioner karaktäriseras 

av, vilken vi valt att presentera genom att citera Erlingsdóttir och Jonnergårds (2006) 

översättning: 
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1. Specialiserat arbete inom den officiellt accepterade ekonomin, som bygger på 

teoretiskt baserade kunskaper och färdigheter och i någon form är certifierat, och som 

därför åtnjuter särskild status på arbetsmarknaden. 

2. Exklusiv beslutsrätt och exklusiva befogenheter inom ett speciellt arbetsområde, som 

skapats och kontrollerats genom yrkesmässig förhandling. 

3. En skyddad position på såväl interna som externa arbetsmarknader, som bygger på 

kvalitetskriterier som har skapats inom yrkesgruppen. 

4. Ett formellt utbildningsprogram med anknytning till högre utbildning, som finns 

utanför den arbetsmarknad som producerar kvalifikationskriterierna. 

5. En ideologi där normen att göra ett gott arbete prioriteras framför ekonomisk vinning 

och där kvalitet går före ekonomisk effektivitet 

 

(Friedson, 2001, översatt i Erlingsdóttir & Jonnergård, 2006, s 20-21). 
 

 
 
 
 

Således karaktäriseras professioner av många egenskaper. Det är framförallt att professioner 

sätter samhällsintresset framför sitt eget intresse och professioners kunskapsbas som bidrar till 

att allmänheten har ett förtroende för och kan lita på dem (Agevall & Jonnergård, 2013; Elg & 

Jonnergård, 2011; Friedson, 2001; Parsons, 1939). Lee et al (2009) påpekar att samhällets 

förtroende för en profession är dess leverbröd. Om detta förtroende av någon anledning skulle 

brista så skulle också professionens funktion förstöras (Lee et al, 2009), vilket skulle drabba 

samhällets välfärd i stort då professioners kompetens är kärnan i dagens samhälle (Sullivan, 

2000). 

 

Professioners betydelse för samhället i stort ställer höga krav på dess medlemmar och hur de 

agerar i sin professionella roll. Vad innebär det då att vara medlem av en profession och att 

vara professionell? Begreppet professionell används ofta i det vardagliga språket, exempelvis 

när vi tycker att någon gör ett bra arbete. I vår studie har begreppet professionell en stor plats 

och vi anser därför att det är viktigt att tydliggöra begreppets mening. Termen professionell 

används i vår studie när vi syftar till den mer restriktiva innerbörden, vilken vanligtvis 

används inom den vetenskapliga litteraturen. 

 

Att vara professionell, enligt denna mer restriktiva mening, innebär att professionens 

medlemmar har en certifierad kompetens (Cassel, 1996). Denna kompetens betraktas 

vanligtvis som ett grundkrav för att få vara medlem av en profession och den är nödvändig till 
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följd av att professionellt arbete innehåller bedömningsfrågor (Elg & Jonnergård, 2011; Lee, 

1995). I och med de bedömningar som professionella måste göra i sitt arbete ställer det också 

speciella krav på dem. De två krav, eller egenskaper, som professionella måste besitta är 

självständighet och integritet. Självständighet när det gäller att bestämma vilka 

arbetsuppgifter som finns och självständighet i att utföra sina arbetsuppgifter. Integritet syftar 

istället till dels integritet gentemot uppdragsgivaren, dels integritet gentemot klienten. (Elg & 

Jonnergård, 2011) Att vara professionell och agera professionellt innebär med andra ord att 

man skyddar sin yrkesmässiga integritet och objektivitet i bedömningsfrågor (Cassel, 1996). 

 

3.2 Professionellt agerande 
I förgående avsnitt har betydelsen av revisorsbranschens yrkesetiska regler påpekats och i 

Sverige är det den professionella organisationen FAR som utvecklat och fastställt dessa etiska 

regler. FAR utgör Sveriges branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och 

rådgivare, och dess medlemmar har förbundit sig till att följa yrkets etiska regler. Syftet med 

dessa etiska regler är att upprätthålla revisorsbranschens legitimitet i samhället, där de 

yrkesetiska reglerna utgörs av integritet, objektivitet, opartiskhet, självständighet, 

tystnadsplikt, upplysningsplikt, kompetens och yrkesutövning. (FAR, 2013) 

 

Öhman (2004) påpekar att ledorden för revisorprofessionen i sin helhet utgörs av oberoende, 

objektivitet och integritet, vilka också har bidragit med den legitimitet som professionen har i 

samhället. Dessa värderingar har kommit att spela en stor roll i hur revisorer uppfattas och 

bedöms i sin professionella yrkesroll. (Öhman, 2004) Revisorsprofessionen utgörs således av 

termer och koncept som syftar till pålitlighet, tillförlitlighet, relevans, och rättvis granskning, 

vilka revisorer är skyldiga att agera efter i sin yrkesutövning (Diamant, 2004; Lee et al, 2009). 

Med anledning av de etiska värderingarnas omfattning och väsentlighet för 

revisorsprofessionens legitimitet och utveckling är det också dessa vi valt att utgå från när vi 

studerar revisorers professionella agerande. Nedan kommer dels revisorers funktion i 

samhället att beskrivas, dels de påtryckningar som revisorer utsätts för i sin yrkesroll. 

 

Revisorer har en funktion som kvalitetssäkrare (Öhman, 2004) och genom att revisorer 

kvalitetssäkrar den information som redovisningsskyldiga lämnar ifrån sig fungerar de som 

tilltrosskapare för samhället och företagsvärlden (Diamant, 2004; Häckner et al, 2005). Den 

övergripande funktionen är med andra ord att skapa ett förtroende (Diamant, 2004), en 

funktion som är nödvändig för att det ekonomiska systemet ska fungera (Duska, 2005). Utan 

tillförlitlig information skulle samhälle och näringsliv fungera dåligt, eftersom behovet av att 
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kontrollera ansvariga personer och granska olika typer av information är stort (Häckner et al, 

2005). Som redogjorts för i tidigare avsnitt var det också detta behov som en gång i tiden 

skapade grunden för revisorsprofessionens utveckling (Wallerstedt & Öhman, 2012), och med 

tanke på den utveckling som skett (och sker) på de finansiella marknaderna och i det 

ekonomiska systemet är behovet av revisorernas funktion än viktigare och större idag (Duska, 

2005). De finansiella marknaderna fungerar endast om de är aktiva och likvida med aktörer 

som erhåller rättvis och tillförlitlig information från verksamma företag. Likaså fungerar 

endast det ekonomiska systemet om informationen kommuniceras på ett korrekt och pålitligt 

sätt. (Duska, 2005) Det är just detta som revisorer genom sin funktion skapar, en länk mellan 

de redovisningsskyldiga (företagen) och de redovisningsberättigade (företagens intressenter) 

(Duska, 2005; Öhman, 2004). Med andra ord skapar revisorer en trygghet i samhället 

(Öhman, 2004). 

 

Det är svårt att bortse från revisorers viktiga funktion i det samhälleliga systemet och följden 

har blivit att branschen kommit att granskas och kontrolleras av både statliga och 

professionella organisationer. Inledningsvis nämndes den professionella 

branschorganisationen FAR, vilka har i syfte att upprätthålla revisorsbranschens legitimitet i 

samhället. Statens främsta organisation för revisorsfrågor utgörs istället av Revisorsnämnden 

och deras huvuduppgifter är att förse näringslivets behov av kvalificerade revisorer samt att 

ha tillsyn över dessa. (Revisorsnämnden, 2013a) Revisorsnämndens uppgift finns även mer 

detaljerat beskriven i Revisorslagen (2001:883), där de ska: 

 

1. Pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering av revisionsbolag. 
 

2. Utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade 

revisionsbolag. 

3. Pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade 

revisionsbolag. 

4. Ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt 

sätt. (Revisorslagen, 2001:883) 

 

Frågan som kan ställas är om denna tillsyn som både statliga och professionella organisationer 

har över revisorer är nödvändig. Enligt många forskare (Duska, 2005; Umar & Anandrajan, 

2004; Warren & Alzola, 2009) är det nödvändigt, framförallt med hänsyn till de direkta och 

indirekta påtryckningar som revisorer ständigt utsätts för från olika håll. Påtryckningar från 

exempelvis klienter påverkar revisorers förmåga att kunna agera i enlighet med professionens 
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värderingar (Umar & Anandarajan, 2004). Att vara revisor handlar således inte bara om att 

granska siffror, som revisor måste man kunna hantera relationer och samspela med många 

olika typer av människor. En central del av revisorers arbete utgörs därför av förhandlingar 

med klienter, vilket innebär att förmågor utöver revisorers formella kompetens är viktiga. Att 

kunna hantera tekniska färdigheter inom revision och redovisning är grunden, vilket revisorer 

får formell utbildning i. Men att kunna hantera klientrelationer och att veta vilka friheter de 

kan tillåta sig när det gäller bestämmelser är något som revisorer lär sig genom professionens 

etiska regler.(Häckner et al, 2005) 

 

Klientrelationer och förmågan att kunna hantera dessa utgör dock inte det enda hotet mot 

revisorers professionella agerande. Enligt Warren och Alzola (2009) utgör den byrå som 

revisorer är anställda vid ett lika stort hot. Revisorer är medlemmar av både en profession och 

en organisation, vilket innebär att de också kan identifiera sig med båda. Detta skulle inte vara 

något problem om professionen och organisationen utgick från samma värderingar. (Warren 

& Alzola, 2009) Flertalet av dagens revisionsbyråer förknippas dock med kommersiella 

värden istället för professionens traditionella värderingar (Agevall & Jonnergård, 2013; 

Warren & Alzola, 2009). Det är också de kommersiella värdena som belönas inom 

revisionsbyråerna, vilket gör dem till mer konkurrenskraftiga än professionens värderingar 

(Mueller et al, 2011; Warren & Alzola, 2009). Byråernas konkurrenskraftiga värderingar 

bidrar till att revisorer väljer att identifiera sig med dessa istället för professionens 

värderingar, vilket har en negativ inverkan på det professionella agerandet (Warren & Alzola, 

2009). Till följd av det som idag belönas inom byråer påpekar Bazerman et al (1997) att 

revisorers egenintresse sätts i konflikt med det som är rätt agerande för den specifika 

situationen. Detta påpekar även Duska (2005) som menar att revisorer tenderar att glömma 

sitt ansvar gentemot professionen när drivkraften utgörs av en möjlighet att kunna maximera 

inkomsten genom att tillhandahålla så många tjänster som möjligt. När en organisations 

drivkraft endast består av viljan att maximera vinsterna så glöms också det faktiska uppdraget 

bort, vilket för revisorer innebär att uppfylla sitt ansvar gentemot aktieägare och andra 

intressenter, att tjäna samhället. Med andra ord glöms professionens etiska värderingar bort då 

byråerna drivs av kommersiella värden. (Duska, 2005) 

 

Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att det ställs höga krav på revisorer, vilket kan 

betraktas som en nödvändighet till följd av deras betydelsefulla funktion och roll i samhället, 

men också till följd av de påtryckningar som de ständigt utsätts för. Att revisorer agerar 

professionellt är, som vi kunnat se utifrån ovan presenterad litteratur, mycket viktigt för att 
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det samhällsekonomiska systemet ska fungera. Enligt vår mening är det också tydligt att 

professionens etiska värderingar utgör en fast och stabil grund för revisorer att stå på när det 

råder osäkerhet runt omkring dem. Som påpekats inledningsvis är det av denna anledning som 

vi valt att fokusera på revisorers professionella agerande utifrån revisorsprofessionens 

yrkesetiska värderingar. Vi är dock medvetna om att det professionella agerandet kunde 

studerats utifrån andra perspektiv. Exempelvis hade vi kunnat ta hänsyn till revisorers 

omdömen i specifika situationer för att därefter avgöra om deras bedömning av situationen 

kan betraktas som professionell eller inte. En professionell bedömning, och därmed ett 

professionellt agerande, kanske inte alltid behöver följa professionens etiska värderingar, 

vilket hade kunnat tydliggöras genom detta senare perspektiv. Vi anser dock att vi inte besitter 

tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra om revisorers omdömen kan betraktas som 

professionella eller inte. Om vi valt att studera professionellt agerande på detta sätt hade det 

därför föreluggit en stor sannolikhet att vi trots allt utgått från professionens etiska  

värderingar eftersom det är dessa som vi anser oss ha störst kunskap om. Till följd av detta 

valde vi därför, som påpekats ovan, att studera revisorers professionella agerande utifrån 

revisorsprofessionens yrkesetiska värderingar, vilka även ligger till grund för vår teoretiska 

modell och hypoteser som presenteras längre fram i detta kapitel. 

 

3.3 Revisorsprofessionens    utveckling 
I avsnitten ovan har en övergripande bild getts av vad en profession karaktäriseras av och hur 

vi valt att studera revisorers professionella agerande i denna studie. Nedan kommer vi mer 

ingående beskriva revisorsprofessionens historiska utveckling i Sverige och genom det ämnar 

vi förklara professionens uppkomst och betydelse för samhället. 

 

Efterfrågan på revision började växa fram under mitten av 1800- talet i Skottland och 

England. Under denna tid krävdes inga specifika kunskaper inom området, men med tiden 

växte krav på kvalifikationer fram och idag är revisorerna en erkänd profession. (Lee, 1995) I 

Sverige skedde startpunkten för revisorsyrket i samband med landets första aktiebolagslag år 

1848. Lagen medförde nya möjligheter för företagen att tillförskaffa sig pengar, men 

investerarna krävde att deras pengar skulle hanteras på rätt sätt och det var genom detta som 

krav på yrkesmän som kunde granska rapporter ställdes. Under denna första tid visade 

revisorsyrket ingen egenskap som utmärker en profession. Exempelvis hade yrkesmännen 

ingen utbildning för arbetsuppgifterna, utan granskade uppgifter efter den kunskap de besatt. 

(Wallerstedt & Öhman, 2012) 
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År 1895 skedde en förändring i lag för revisorerna. Lagen krävde nu att aktiebolagen skulle 

ha en revisor, men det ställdes fortfarande inga krav på revisorer exempelvis med hänsyn till 

specifik kompetens eller oberoende. Det var först år 1912 som de första revisorerna i Sverige 

auktoriserades, vilket var en viktig händelse för revisorsbranschen. Omkring tio år senare, år 

1923, grundades Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Medlemskap i FAR krävde en 

specifik utbildning och heltidsarbete, och föreningens grundande innebar ett steg närmare den 

idag etablerade revisorsprofessionen. (Wallerstedt & Öhman, 2012) Flesher och Flesher 

(1986) påpekar att Kreugerkraschen samma år (1932) kan sägas vara den enskilt viktigaste 

händelsen för revisorsyrkets utveckling. Denna skandal medförde att krav på en översyn av 

gällande regelverk på revisionsområdet ställdes, vilket var följden av att den ansvarige 

revisorn i Kreugerkoncernen bortsett från nästintill allt som krävdes av en revisor enligt lag. 

Vid granskningen av regelverket upptäcktes även behovet av yrkesetiska regler inom 

branschen, vilket i sig kom att bli ett mycket betydelsefullt steg på vägen mot 

professionaliseringen av revisorsyrket. (Flesher & Flesher, 1986) 

 

1944 års aktiebolagslag påverkades starkt av den ovan nämnda Kreugerkraschen och många 

menar att denna händelse visade på betydelsen av revisorer i samhället. Detta ledde till att 

handelskamrarna erhöll en ensamrätt i att sköta auktorisationsförfarandet, och med det 

uppnåddes det sista kännetecknet för en profession; ett lagstadgat skydd för revisorernas 

yrkestitel. År 1975 antogs återigen en ny aktiebolagslag, vilken ersatte lagen från 1944. Det 

som var mest utmärkande för denna nya lag, med hänsyn till revisorsprofessionen, var att man 

införde ett krav på att företagens årsredovisningar skulle granskas efter god revisionssed. 

Denna princip skulle tolkas i enlighet med rekommendationerna som FAR utvecklat och 

därmed gavs också professionen en viktig roll i hierarkin för den svenska regleringen på 

området. Med andra ord stärkte denna nya aktiebolagslag revisorsprofessionens position i 

samhället. (Wallerstedt & Öhman, 2012) Revisorernas ställning stärktes ytterligare år 1983, 

då det ställdes krav på att minst en revisor för ett bolag skulle vara auktoriserad eller godkänd. 

Detta medförde att antalet auktoriserade revisorer i Sverige ökade med över 100 % under en 

tioårsperiod (Wallerstedt, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att revisorsprofessionen i Sverige var etablerad redan under 

1940- talet och den utmärktes av samtliga egenskaper som karaktäriserar en profession: 

professionalism, universitetsutbildning, heltidssysselsättning, lagstadgat skydd för yrkestitel 

och en etisk kod. Wallerstedt och Öhman (2012) påpekar vidare att de tre aktiebolagslagarna 

alla var avgörande delar för revisionsbranschens utveckling. Lagen år 1895 krävde 
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obligatorisk revision i företagen, år 1944 lagstadgades för ett skydd av titeln auktoriserad 

revisor, och år 1975 tog god revisionssed plats i lagen, vilket innebar att samtliga 

årsredovisningar skulle granskas efter denna princip (Wallerstedt & Öhman, 2012). Vidare 

spelade Kreugerkraschen en stor roll i professionens utveckling, då den bidrog till 

utvecklingen av etiska regler för revisorsbranschen (Flesher & Flesher, 1986; Wallerstedt & 

Öhman, 2012). Således hade den svenska revisorsprofessionen redan under 1940-talet många 

av de egenskaper som Parsons (1939) förespråkade i sin definition av vad en profession 

karaktäriseras av, där kunskapen utgör ett mycket viktigt kriterium. 

 

3.4 Teoretisk bas för modell 
Vi kommer i följande avsnitt (3.5 Teoretisk modell över revisorers professionella agerande) 

presentera vår teoretiska modell, vilken ger en översikt över de faktorer som denna studie 

behandlar och som vi argumenterar för kan försvaga eller förstärka revisorers professionella 

agerande. Innan vår teoretiska modell presenteras kommer vi beskriva tre teoretiska områden, 

vilka samtliga av våra faktorer kan hänföras till. Dessa tre områden utgörs av revisorers 

ekonomiska incitament, den sociala identitetsteorin och revisorers ryktesrisk. Vad beträffar 

revisorers ekonomiska incitament och den sociala identitetsteorin har de tillsammans ett stort 

utrymme i vår studie till följd av att flertalet av våra faktorer kan argumenteras utifrån dem. 

Till revisorers ekonomiska incitament kan faktorer som Rådgivningstjänster, Delägare och 

Klientstorlek kopplas, medan faktorer som Kön, Organisatorisk socialisering och Nära 

klientrelation är exempel på faktorer som motiveras utifrån den sociala identitetsteorin med 

hänsyn till revisorers relationer och socialisering. 

 

Vi ser även av betydelse att övergripande beskriva den ryktesrisk som revisorer ständigt är 

utsatta för (Watts & Zimmerman, 1983), eftersom även många faktorer i vår modell kan 

diskuteras utifrån detta perspektiv, exempelvis Revisionsbyråns storlek och Stadsstorlek. 

Dessutom förklarar flertalet tidigare studier sitt resultat utifrån ett så kallat ryktesperspektiv 

(Francis & Krishnan, 1999; Reynold & Francis; 2001; Watts & Zimmerman, 1983; Wright & 

Wright, 1997). Vi finner det därför användbart att förklara vad det är som utgör ett rykte samt 

vilken betydelse den risk som följer med ett rykte har för revisorsbranschen som helhet och 

för den enskilda revisorn. 

 

Således utgör revisorers ekonomiska incitament, den sociala identitetsteorin och revisorers 

ryktesrisk tre teoretiska grundpelare i vår studie. Samtliga av våra faktorer baseras, mer eller 

mindre, på argument och resonemang som kan kopplas till något av dessa områden. För att få 
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en större förståelse för vår teoretiska modell, vilken presenteras i nästkommande avsnitt, 

följer nedan en presentation av de tre områdena: revisorers ekonomiska incitament, den 

sociala identitetsteorin och revisorers ryktesrisk. 

 

Revisorers ekonomiska incitament 

En teori som dominerar inom bolagsstyrningen och som vanligtvis används för att förklara 
 

människors agerande är agentteorin. Agentteorins utgångspunkter är att varje enskild individ 

försöker maximera sin nytta, och detta genom att agera opportunistiskt. Vidare är människor i 

någon mening rationella, det vill säga de gör medvetna val som leder till högsta möjliga nytta 

för dem själva. Med andra ord baseras agentteorins syn på människan som en 

nyttomaximerande individ. (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976) 

 

Revisionens överlevnad visar på att den under lång tid använts som en mekanism för att 

effektivisera kontrollen i företag, och därmed reducera de ekonomiska incitament som finns 

hos chefer med egenintresse (Collier & Zaman, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Men ur ett 

agentteoretiskt perspektiv har även revisorer ekonomiska incitament att agera i egenintresse 

(Lee et al, 2009). Diamant (2004) påpekar att revisorers ekonomiska incitament kan påverka 

deras agerande och förklarar problematiken genom en egen utvecklad modell, den  

ekonomiska incitament modellen, vilken till stor del utgår från agentteorin. Den enskilda 

revisorn kan sägas vara en rational econimic man, vilket innebär att revisorn har två syften 

med sin verksamhet. Det första är att revisorn vill maximera sina inkomster och det andra är 

att revisorn vill reducera riskerna med sin verksamhet. Detta antagande kan förklaras genom 

att revisorer, likt andra näringsidkare, bedriver en verksamhet, där målet vanligtvis är att 

generera så stora inkomster som möjligt. Således är revisorer rationella och de agerar på ett 

sätt som maximerar deras inkomster. (Diamant, 2004) 

 

På senare år har konkurrensen på revisionsmarknaden ökat till följd av den konsultverksamhet 

som växt fram och idag utgör denna verksamhet den viktigaste, i vissa fall den avgörande, 

inkomstkällan för de flesta revisionsbyråer (Agevall & Jonnergård, 2013; Bazerman et al, 

1997; Öhman, 2004). Den konkurrensmarknad som utvecklats inom revisionsbranschen har 

bidragit till förändringar kring vad det är som belönas inom dagens revisionsbyråer (Agevall 

& Jonnergård, 2013) och forskare påpekar att det är de ekonomiska incitamenten som många 

gånger styr revisorers agerande (DeFond et al, 2002; Wright & Wright, 1997). 

Konsultarvodet ger normalt sett större intäkter än revisionsarvodet (Wright & Wright, 1997), 

vilket bidragit till att egenskaper som förmågan att kunna marknadsföra både sig själv och 

byrån kommit att belönas framför att man som revisor utför ett bra arbete (Mueller et al, 
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2011). Enligt DeFond et al (2002) och Wright och Wright (1997) skapar intäkter från 

konsultverksamhet ett finansiellt beroende som försvagar revisorers professionella agerande. 

 

Att revisorer drivs av ekonomiska incitament i sitt agerande motsäger de egenskaper som, 

enligt Parsons (1939), karaktäriserar en profession, där han påpekar att 

professionsmedlemmar ska drivas av andra krafter än ekonomiska för att kunna utöva en 

tillförlitlig funktion i samhället. Vidare bidrar rationellt agerande revisorer med risken att de 

åsidosätter sin lojalitetsplikt mot intressenter (Diamant, 2004), vilket i ett längre perspektiv 

kan komma att påverka det förtroende som samhället har för revisorer. Utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv hotas således revisorers professionella agerande av deras ekonomiska självintresse. 

 

Sociala identitetsteorin 

Sociala identitetsteorin har ett socialpsykologiskt perspektiv som beskriver hur människor 
 

kategoriserar sig själv och andra i olika grupper, vilket kan hjälpa till att förklara människors 

beteende i organisationer vad beträffar socialisering, rollkonflikter och relationer inom 

grupper (Ashforth & Mael, 1989). Det grundläggande antagandet inom den sociala 

identitetsteorin är att människor i vissa situationer ser sig själva som oberoende, självständiga 

individer med egna värderingar, medan de i andra situationer ser sig själva som medlemmar 

av olika grupper (Ellemers et al, 2004; Tajfel & Turner, 1979). 

 

Social kategorisering syftar först och främst till att skapa ordning i den sociala miljön där 

människor i en kategori förväntas ha vissa egenskaper. Vidare hjälper den sociala 

kategoriseringen människor att identifiera sin egen roll och sig själv, i den sociala miljön. 

(Ashforth & Mael, 1989) Detta görs genom att människors olikheter visas genom 

gränsdragningen mellan olika grupper (Tajfel, 1982). Det som benämns sig själv eller jaget 

utgörs dels av den personliga identiteten, som karakteriseras av utseende och fysiska och 

psykiska egenskaper, dels av den sociala identiteten som skapas genom de grupper en 

människa tillhör och de karakteristiska som denne då förväntas ha (Ashforth & Mael, 1989). 

Hur jaget definieras kan variera över tid och från en situation till en annan (Ellemers et al, 

2004). Social identifiering svarar på frågan vem är jag. En människa identifierar sig själv 

genom att jämföra sig med människor i andra kategorier. Att exempelvis tillhöra kategorin 

ung är endast meningsfullt i en jämförelse med kategorin gammal. (Ashforth & Mael, 1989) 

 

Eftersom gränserna mellan den sociala identiteten och den personliga identiteten ibland är 

otydliga kan en identitetsfusion uppstå då samhörighetskänslan med en grupp är stark, vilket 

leder till ett agerande i enlighet med gruppens värderingar (Swann et al, 2012). Enligt sociala 
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identitetsteorin skapas den sociala identiteten genom att människor kategoriserar sig själva 

och andra i olika sociala grupper efter exempelvis ålder, utbildning, kön och medlemskap i 

olika organisationer (Ashforth & Mael, 1989). En grupp kan definieras utifrån både interna 

och externa kriterier. Från ett externt perspektiv urskiljs gruppen utifrån exempelvis 

medlemskap i en förening eller människor som arbetar på samma arbetsplats. Interna kriterier 

går under benämningen gruppidentifiering. För att en gruppidentifiering ska nås krävs att två 

komponenter uppfylls. Den första komponenten som måste vara uppfylld är den kognitiva, 

där en medvetenhet om grupptillhörigheten krävs. Den andra komponenten innefattar att den 

medvetna grupptillhörigheten tillför någon form av värde för medlemmen. Ytterligare en 

komponent som ofta associeras med de övriga två är ett känslomässigt engagemang i såväl 

medvetenheten som värderingen av grupptillhörigheten. (Tajfel, 1982) Den kognitiva delen 

kan stärka människors känslomässiga engagemang i grupper (Ellemers et al, 2004). Interna 

kriterier är tillräckligt för att grupper ska uppstå, men för att medlemmar i grupper ska agera 

enligt gruppens värderingar och synsätt krävs även att gruppen utifrån sett, anses vara en 

grupp. (Tajfel, 1982) 

 

Varje grupptillhörighet kan vidare beskrivas som en identitet. Enligt sociala identitetsteorin 

kan dessa multipla identiteter finnas oberoende av varandra, konkurrera med varandra och 

vara tydligt avskilda från varandra. Då det finns en konkurrens mellan två grupper och 

individen identifierar sig med den ena gruppen, blir den sociala identiteten som mest 

utmärkande. Förhållandet till andra grupper påverkas av gruppens inställning till dessa 

grupper (Tajfel, 1982). En människa kan alltså tillhöra flera kategorier och i varje kategori 

har medlemmarna vissa gemensamma karakteristiska egenskaper (Ashforth & Mael, 1989). 

Den identitet som människor får genom att tillhöra en grupp påverkar hur information 

uppfattas och hur beslut tas (Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 2009). Att tillhöra eller 

identifiera sig med en grupp innebär en favorisering av denna grupp och dess egenskaper 

framför andra grupper (Tajfel & Turner, 1979). Det är olika hur mycket en människa 

identifierar sig med olika grupper. Hur stark den sociala identifieringen är beror på hur tydliga 

grupper är, vilken status de har och hur stor betydelse och inverkan andra grupper har. Även 

om en människa identifierar sig med en grupp är det inte alltid som han/hon identifierar sig 

med de värderingar som gruppen står för (Ashforth & Mael, 1989). Graden av identifiering 

med gruppen styr hur mycket gruppens värderingar sedan påverkar individers beteende i den 

aktuella kontexten (Ellemers et al, 2004). Individer identifierar sig ofta med grupper vars 

egenskaper associeras med hög status eller stor makt, eftersom detta kan öka den egna 
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självkänslan (Ellemers et al, 2004; Hogg & Terry, 2004; Tajfel & Turner, 1986). Grupper som 

upplevs ha hög status och/eller stor makt är därför mer tilltalande än grupper med lägre status 

(Warren & Alzola, 2009). Då flera grupper upplevs ha samma status tenderar människor att 

identifiera sig starkare med minoritetsgrupper än majoritetsgrupper. Då grupptillhörighet är 

mindre tydlig, kan människor identifiera sig med lågstatusgrupper om de upplever att gruppen 

har potential att öka sin status. (Ellemers et al, 2004) 

 
 

Att identifiera sig med en grupp innebär en känsla av att lyckas om gruppen lyckas och en 

känsla av misslyckande om gruppen misslyckas (Ashforth & Mael, 2009; Warren & Alzola, 

2009). Grupptillhörighet uppstår trots att tydliga ledare eller andra faktorer som 

sammanlänkar en grupp inte finns. Trots ett ogillande gentemot andra medlemmar eller 

upplevelse av smärta kan en grupptillhörighet vara mycket stark och svår att rubba (Ashforth 

& Mael, 1989). Det är således enkelt att förstå vilken kraft grupptillhörighet kan ha på 

människors beteende och agerande, vilket gjort sociala identitetsteorin användbar i många 

olika typer av undersökningar. 

 
 

Sociala identitetsteorin är vanligt förekommande i studier som undersöker hur revisorer 

påverkas av olika grupptillhörigheter (Bamber & Iyer, 2002; Bamber & Iyer, 2007; Stefaniak 

et al, 2012); Warren & Alzola, 2009). Dessa studier har visat att revisorer främst identifierar 

sig med tre grupper, klienten, den egna revisionsbyrån och professionen (Warren & Alzola, 

2009). Eftersom den identitet som människor får genom att tillhöra en grupp påverkar hur 

information uppfattas och hur beslut tas (Bamber & Iyer, 2007) kommer revisorers 

grupptillhörighet och styrkan i dessa att påverka de beslut revisorer tar. Grupptillhörighet kan 

därför ha en betydelse för styrkan i revisorers professionella agerande, vilket gör sociala 

identitetsteorin användbar för flera av faktorerna i denna studie. 

 

Revisorers ryktesrisk 

Forstmoser och Herger (2006) betonar att ryktet är ett företags viktigaste tillgång. Även Aula 
 

(2010) och Power et al (2009) framhåller rykte som en grundläggande eller viktig resurs för 

företag. Rykte är enligt Power et al (2009) nära kopplat till företags identitet och denna är 

enligt Forstmoser och Herger (2006) ett resultat av företags kommunikation med omvärlden. 

Men rykte är även en tillgång och konkurrensfördel som organisationen behöver hantera då 

det är en källa till extra avkastning som dock likt andra konkurrensfördelar konstant är utsatt 

för risk (Aula, 2010). Ryktesrisken existerar i all verksamhet en organisation bedriver och kan 

betraktas som den mest betydelsefulla av de risker individer kan ge upphov till (Power et al, 
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2009). Gällande revisorer är de inget undantag när det gäller ryktesrisk. De är likt andra 

verksamma aktörer på marknaden utsatta för denna risk och måste därav också hantera den. 

 

Enligt Cravens et al (1994) tenderar revisorer att koncentrera sig på specifika uppdrag och 

branscher för att skapa ett bra rykte. Denna typ av koncentration som byråer utför ger dem 

konkurrenskraftiga fördelar på en konkurrenskraftig monopolmarknad. Att koncentrera sig på 

detta sätt kräver också mer specifik kompetens, vilket gör att detta agerande många gånger 

stärker revisionsbyråers rykte. Vidare visar studier på att både revisionsbyråers varumärke 

och enskilda revisorers rykte spelar en avgörande roll när klienter väljer revisionsfirma, varför 

det är viktigt för revisorer att upprätthålla ett gott rykte. Ett bra rykte betraktas som en stark 

konkurrensfördel inom dagens revisorsbransch. (Cravens et al, 1994; Eichenseher & Danos, 

1981; Newton & Ashton, 1989) Med andra ord är det viktigt för både revisionsbyråer och 

enskilda revisorer att hantera sitt rykte och hela tiden sträva efter att stärka detta, eftersom ett 

bra rykte i dagens konkurrenssamhälle kan vara avgörande för både byråns överlevnad eller 

enskilda revisorers karriär inom branschen. 

 

Revisorer hanterar framförallt sitt rykte genom att agera professionellt, alltså efter 

professionens värderingar. Till följd av att revisorer ständigt är utsatta för en ryktesrisk skapar 

det också incitament för dem att agera i enlighet med professionens standarder och 

värderingar (Watts & Zimmerman, 1983). Många gånger är det just risken att skapa ett dåligt 

rykte kring sig som får revisorer att avstå från klienters påtryckningar (Wright & Wright, 

1997). 

 

3.5 Teoretisk modell över revisorers professionella agerande 
Nedan presenteras vår teoretiska modell över revisorers professionella agerande (Figur 1), 

vilken ger en översikt över de faktorer som denna studie behandlar och som vi argumenterar 

för kan förstärka eller försvaga revisorers professionella agerande. I modellen följs faktorerna 

av ett plus- eller minustecken för att illustrera om den enskilda faktorn antas påverka 

revisorers professionella agerande positivt eller negativt. I några fall följs faktorn av både ett 

plus- och ett minustecken, vilket innebär att vi bedömt att det finns starka argument för att 

faktorn både skulle kunna förstärka och försvaga revisorers professionella agerande. 

 

Som påpekats i avsnittet ovan (3.4 Teoretisk bas för modell) argumenteras samtliga våra 

faktorer, mer eller mindre, utifrån teori baserat på tre teoretiska områden: ekonomiska 

incitament, sociala identitetsteorin och revisorers ryktesrisk. Strukturen på följande kapitel 

kommer däremot att följa tre andra kategorier, vilka utgörs av revisionsbyrån, revisorn och 
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klienten. Dessa kategorier har vi identifierat som tre parter, vilka kan förstärka eller försvaga 

revisorers professionella agerande. För att tydliggöra deras enskilda roll har vi valt att dela 

upp faktorerna i vår modell efter vilken part de kan hänföras till. 

 

Många av de faktorer vi valt att undersöka i vår studie har vi funnit genom tidigare forskning 

och då vanligtvis i samband med att forskare undersökt revisorers oberoende eller objektivitet. 

Vi ser en möjlighet att tillämpa tidigare forskning på området, då vi valt att undersöka 

revisorers professionella agerande utifrån ett bredare perspektiv som baseras på professionens 

etiska värdringar. Således finns det möjligheter att vi kan finna nya samband med faktorer 

som tidigare forskning redan undersökt med ett annat syfte. Vår modell består även av 

faktorer som vi har funnit genom egna diskussioner och befintlig litteratur. Uppdragens 

komplexitet och Internrevisorers betydelse är två faktorer som skapats genom detta 

tillvägagångssätt. 

 

Samtliga faktorer i nedanstående modell utgör basen för våra hypoteser, vilka senare kommer 

att testas empiriskt. Faktorerna med tillhörande hypoteser beskrivs längre fram i teorikapitlet, 

under respektive kategori. 
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Kön + - 

 
Civilstånd - 

 

Att ha barn - 
 

Ålder + 

 
Delägarskap + - 

 

Erfarenhet + 

 

Karriärmål + 

 

 

Klientstorlek - 

 
Klientstatus - 

 

Uppdragstid - 

 
Uppdragskomplexitet - 

 
Nära klientrelation - 

Internrevisorers betydelse   + 

 

 
 

Revisionsbyrån Revisorn Klienten 
 
 

Revisionsbyråns storlek + 

Stadsstorlek - 

Organisatorisk  socialisering - 

Rådgivningstjänster - 

Intern konkurrens - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorers professionella agerande 
 
 

Figur 1- Teoretisk modell över revisorers professionella agerande 
 

 
 
 

3.5.1 Hypoteser relaterade till revisionsbyrån 
 

 

Revisionsbyråns storlek 

Enligt DeAngelo (1981) har båda parter, revisor och klient, incitament till att upprätthålla 
 

relationen eftersom det är kostsamt att avsluta den och därmed ersätta vardera part med en ny 

part. För klienten kommer transaktionskostnader uppstå och andra så kallade start- up costs 

relaterade till exempelvis anställning av ny revisor och upplärning av denne. För revisorn 

uppstår förluster i form av förlorade intäkter samt att finna nya potentiella klienter. 

(DeAngelo, 1981) Detta är kostnader som alla revisionsbyråer kan råka ut för, oavsett storlek. 

Det kan dock tänkas att mindre byråer har färre resurser att röra sig med och därav skulle de 

också vara mer måna om att upprätthålla varje klientrelation för att undvika de kostnader som 

följer en avslutad relation. Revisorer vid mindre byråer skulle därför ha större incitament till 

att agera utanför sin professionella roll jämfört med revisorer från större byråer. Här kan dock 

påpekas att mindre byråer kan tillhöra någon av de så kallade Big4- byråerna, vilka då ses 
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som en större revisionsbyrå (DeAngelo, 1981). I Sverige utgörs Big4- byråerna av Deloitte, 

Ernst & Young, KPMG och PwC (Elg & Jonnergård, 2011). 

 

Ovanstående diskussion kan jämföras med Goldman och Barlevs (1974) och Palmroses 

(1988) argument om att större byråer är mindre beroende av enskilda klienter, eftersom de 

normalt sett har fler klientrelationer som påverkar deras intäkter och därför också har ”råd” att 

förlora fler klienter i jämförelse med mindre byråer. Detta gör att revisorer vid större byråer 

har färre incitament att upprätthålla specifika klientrelationer och därför skulle de tendera att 

agera i enlighet med sin professionella roll i större utsträckning än revisorer vid små byråer 

(Goldman & Barlev, 1974). Forskarna för samma resonemang som i stycket ovan, men väljer 

att diskutera det utifrån ett intäktsperspektiv istället för kostnadsperspektiv. 

 

Ytterligare ett argument som stödjer ovan förda resonemang, alltså att revisorer anställda vid 

någon av de större revisionsbyråerna tenderar att agera mer professionellt, är ryktesrisken. De 

stora revisionsbyråerna har en starkare legitimitet i samhället och därför kan det också tänkas 

att de har mer att förlora om de väljer att agera utanför professionens värderingar. Francis och 

Krishnan (1999) påpekar att Big 4- byråerna har ett större rykte att skydda och de tenderar 

därför att agera inom professionens värderingar och därmed i enlighet med sin roll. Enligt 

Goldman och Barlev (1974) är detta dock inte ett argument till att anta att större byråer skulle 

utföra en bättre revision eftersom konkurrensen om klienter bland stora och små byråer kan 

antas vara lika stor. 

 

Tidigare forskning på området har visat att det finns ett samband mellan revisionsbyråernas 

storlek och ett professionellt agerande, där de mindre byråerna visat på svårigheter med att 

agera professionellt till följd av det ekonomiska beroende som enskilda klientrelationer skapat 

(DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988). Vi utformar därför följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Revisionsbyråns storlek tenderar att vara positivt relaterat till professionellt 

agerande 

 

 
Stadsstorlek 

Det är troligt att revisorers förmåga att vara opartiska och självständiga varierar beroende på 
 

om de arbetar i en mindre eller större stad. Eftersom befolkningsantalet är lägre på mindre 

orter är det troligt att anta att ett dåligt rykte skulle sprida sig snabbare och ha större spridning 

bland invånarna än vad det hade gjort i en större stad. På grund av de konsekvenser som ett 

dåligt rykte kan skapa skulle revisorer i mindre orter således vara mer måna om sitt personliga 
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rykte, men också om den lokala byråns rykte, till följd av hur snabbt och brett det kan sprida 

sig bland ortens invånare. Enligt Watts och Zimmerman (1983) är revisorer ständigt utsatta 

för en ryktesrisk, vilket påverkar dem att agera efter professionens standarder och värderingar. 

Att följa professionens riktlinjer kan därför tänkas utgöra ett större tryck i mindre städer där 

ett dåligt rykte tenderar att spridas snabbare. Revisorer som arbetar i mindre städer skulle 

därför tendera att i högre agera professionellt jämfört med revisorer i större städer. Utifrån 

förda resonemang utformas följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Stadsstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Organisatorisk socialisering 

Enligt sociala identitetsteorin klassificerar sig människor i olika sociala grupper efter 
 

exempelvis kön, religion och organisatoriska och professionella medlemskap (Ashforth & 

Mael, 1989). Individer kan identifiera sig med flera olika grupper samtidigt, och graden av 

identifiering med olika grupper kommer att styra hur information uppfattas och hur beslut tas 

(Bamber & Iyer, 2007). Styrkan i den sociala identifieringen beror exempelvis på gruppens 

tydlighet, status, makt och andra gruppers påverkan (Ashforth & Mael, 1989; Ellemers et al, 

2004; Tajfel & Tuner, 1986). En grupptillhörighet kan vara mycket stark och få dess 

medlemmar att både agera irrationellt (Swann et al, 2012) och känna lycka och misslyckande 

om gruppen gör detsamma (Ashforth & Mael, 1989). 

 

Individuella identiteter skapas genom intern och extern identifikation (Agevall & Jonnergård, 

2013). Möjligheten att ha multipla identiteter innebär att revisorer kan identifiera sig med 

både professionen och revisionsbyrån samtidigt (Bamber & Iyer, 2002). Revisorer sägs ha en 

professionell identitet som skapas av de förväntningar som finns på revisorsrollen, 

uppfattningen om vem man är som revisor och bilden av att vara professionell inom 

revisorsområdet. (Agevall & Jonnergård, 2013) Bamber & Iyer (2002) menar att professionell 

identifiering kan uppträda innan organisatorisk identifiering eftersom revisorer kan bestämma 

sig för att bli revisorer innan de får sin första anställning på en revisionsfirma, vilket i så fall 

skulle kunna tänkas påverka revisorers beteende mest, eftersom denna identifiering då blir 

grundläggande. Agevall & Jonnergård (2013) anser däremot att den professionella 

identitetsskapande processen börjar när en blivande revisor anställs vid en revisionsbyrå, 

genom den socialisering som då sker, genom att revisorsassistenter exempelvis får lära sig hur 

de ska uppföra sig gentemot klienter. 
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Stora revisionsbyråer är särskilt kända för sina starka socialiseringsprocesser (Agevall & 

Jonnergård, 2013; Elg och Jonnergård 2011). Då organisatorisk socialisering skapar en 

professionell identitet (Agevall & Jonnergård, 2013), kan antas att de starka 

socialiseringsprocesser som äger rum på framförallt stora revisionsbyråer, även skapar en 

stark identifiering för revisorer med den egna revisionsbyrån. Vidare styrs styrkan i revisorers 

gruppidentifiering av faktorer som status, makt och tydlighet (Ashforth & Mael, 1989), vilket 

betyder att om revisorer vid en stark socialiseringsprocess, upplever att den egna 

revisionsbyrån har hög status, stor makt eller är tydlig i sitt budskap, kan detta innebära en 

stark identifiering med revisionsbyrån och således påverka hur information uppfattas och hur 

beslut tas (Bamber & Iyer, 2007). 

 
 

En del forskare hävdar att en stark socialisering och identifiering är positiv för revisorers 

professionella agerande. Då individers socialisering i stor utsträckning påverkar deras 

handlingar och tankar (Ickes & Gonzales, 1994), hävdar Iyer och Rama (2004) att 

organisatorisk socialisering bidrar till att de professionella värderingarna blir tydliga, vilket 

hjälper till att reducera osäkerheter i nya miljöer, bland annat när revisorer ställs inför 

påtryckningar från klienter. Även många interna utbildningar ökar de anställda revisorernas 

medvetenhet och kunskap för yrket (Palmrose, 1988). Till följd av en starkare 

socialiseringsprocess och fler interna utbildningar kan tänkas att gemenskapen på byrån blir 

starkare och att byråns samt professionens värderingar och mål blir mer tydliga för revisorer, 

vilket skulle innebära att de i mindre utsträckning skulle agera utanför sin professionella roll. I 

Bamber och Iyers (2002) studie visades att en identifiering med revisionsbyrån kan stärka 

revisorers professionella identitet, om revisorer stöttas i sin professionella roll. Detta stärker i 

sin tur den organisatoriska identiteten, vilket resulterar i en totalt sett starkare identifiering 

med båda grupperna. En förutsättning för detta är dock att revisionsbyråer stöttar revisorer i 

sin professionella roll. (Bamber & Iyer, 2002) 

 
 

En viktig del i revisorers arbete är revisionsbyråernas attityd och fokusering vad beträffar 

högkvalitativ revision. Revisorers samhörighet med revisionsprofessionen borde öka då 

möjligheter till en mer professionell revision ges (Bamber & Iyer, 2009). Att själv få ta beslut 

och bestämma över sitt arbete har i undersökningar visat sig öka det professionella agerandet. 

Då en oberoende bedömning och användande av professionella standarder är viktiga moment 

vid en revision, är självständigt beslutsfattande nödvändigt i revisorers professionella arbete. 

Eftersom organisatoriska moment som stärker den professionella identifieringen upplevs som 
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positiva av de anställda, stärker det också den organisatoriska identifieringen. (Bamber & 

Iyer, 2002) Därför borde det ligga i revisionsbyråers intresse att skapa en professionellt 

orienterad kultur för att undvika konflikter mellan professionell och organisatorisk 

identifiering. Att stödja revisorers professionella identifiering genom att stötta professionens 

image och genom att ge revisorer frihet i arbetet ökar den organisatoriska identifieringen. 

Revisorers organisatoriska identifiering stärks om de känner att revisionsfirman stöttar dem 

och delar deras uppfattning om hur kvalitativ revision ska gå till. (Bamber & Iyer, 2002) 

 
 

Det kan däremot uppstå konflikter mellan den organisatoriska identiteten och den 

professionella identiteten. Detta sker framförallt då organisationen och professionen värderar 

olika. Exempelvis kan företag sträva efter kontroll och regelefterlevnad som i viss mån strider 

mot professionens synsätt. Dock upplever de flesta revisorer identifiering med både 

professionen och revisionsbyrån utan några större konflikter mellan dessa, men variationerna 

är stora. En förutsättning för att en identifiering med organisationen ska stärka den 

professionella identiteten är att revisionsbyrån tillåter och stöttar revisorer i deras 

professionella agerande. (Bamber & Iyer, 2002). Då de traditionella revisionsuppgifterna idag 

endast är en del av revisorers arbete, där ett flertal rådgivningstjänster förekommer, är det 

möjligt att en konflikt uppstår mellan den organisatoriska identiteten och den professionella. 

De senaste årens förändrade arbetsuppgifter i revisionsbyråer mot mer rådgivning har lett till 

mer samarbete med andra yrkesgrupper (Warren & Alzola, 2009), vilket skulle kunna orsaka 

mer konflikter mellan den professionella och den organisatoriska identiteten än vad Bamber 

och Iyers studie från 2002 visade. Vidare lyckas de revisorer som är duktigast på att 

marknadsföra sig själva och spela ett PR-spel, bäst med att avancera inom revisionsbyråer 

(Mueller et al, 2011), vilket skapar incitament för revisorer att agera på ett sätt som inte är i 

enlighet med professionens etiska värderingar där integritet, självständighet och ett oberoende 

förhållningssätt ar viktiga grundpelare (Öhman, 2004). Då dagens revisionsarbete har 

förändrats mot mer försäljningsarbete, där revisorer som är duktiga på att sälja belönas, finns 

en risk för att en stark socialiseringsprocess och identifiering med revisionsbyrån inte längre 

stärker den professionella identiteten, utan snarare försvagar denna. Detta beroende på att 

individers förhållande till en grupp påverkas av andra betydande gruppers inställning till den 

aktuella gruppen (Tajfel, 1982), där i det här fallet revisionsbyråns inställning till 

professionen och dess grundläggande värderingar, påverkar revisorers inställning till 

professionen.  I en kontext där säljande premieras, värderas alltså professionens 

grundläggande etiska regler lägre av revisionsbyråerna, vilket kan leda till att revisorer då 
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genom en stark socialisering och identifiering med revisionsbyrån inte heller värderar 

professionens etiska regler speciellt högt, vilket kan leda till ett mindre professionellt 

agerande. Ovanstående förda diskussion leder fram till följande hypotes: 

 
 
Hypotes 3: Organisatorisk socialisering tenderar att vara negativt relaterat till 

professionellt agerande 

 

 
Rådgivningstjänster 

Revisionsbyråer är affärsverksamheter och de styrs likt andra verksamheter av ekonomiska 
 

krafter. De agerar med andra ord på en konkurrensmarknad och måste därav tillfredsställa 

sina klienters behov för att inte förlora dessa. (Öhman, 2004) Till följd av detta har nya 

verksamhetsgrenar utvecklats och konsultverksamheten har kommit att få en stor plats i 

dagens revisionsbransch (Agevall & Jonnergård, 2013). Denna verksamhet är för de flesta 

revisionsbyråer mycket lönsam och utgör normalt sett den största, i vissa fall den avgörande, 

inkomstkällan (Agevall & Jonnergård, 2013; Bazerman et al, 1997; Öhman, 2004). 

Konsultarvodet ger normalt sett större intäkter än revisionsarvodet, varför risken att förlora 

dessa intäkter skulle kunna påverka revisorer att bortse från finansiella felaktigheter för att på 

så sätt upprätthålla relationen till klienten (Wright & Wright, 1997).  DeFond et al (2002) 

påpekar att tillhandahållandet av rådgivningstjänster bidrar till ett finansiellt beroende och 

revisorer skulle därför inte våga stå upp mot klienter och därmed riskera relationen till dem. 

Att utföra tjänster utöver de klassiska revisorstjänsterna skapar med andra ord ekonomiska 

incitament för revisorer att agera utanför sin professionella roll (Iyer & Rama, 2004). 

 

Enligt Simunic (1984) hamnar revisorer som utför konsulttjänster i en intressekonflikt, 

eftersom de å ena sidan ska vara oberoende och granska finansiella rapporter medan de å 

andra sidan ska agera rådgivare samtidigt som de ser klientföretagets framgång i och med 

deras rådgivningstjänster. Detta är något som även Goldman och Barlev (1974) påpekar, där 

de menar att det föreligger en risk i att revisorer tillhandahåller konsulttjänster för sina 

klienter eftersom de tenderar att bli mer involverade i klientetföretaget och med tiden även 

utveckla egna intressen i företagets framgång. Förutom det ökade egenintresset i 

klientföretagen, till följd av de goda och värdefulla råd som revisorer avger, stärks också 

deras position i företagen (DeFond et al, 2002; Goldman & Barlev, 1974). Enligt Dutton et al 

(1994) identifierar sig individer med organisationer som kan förknippas med bland annat 

makt och effektivitet samt bidra med möjligheter till framgång. Om revisorer erhåller en stark 
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position i ett klientföretag är sannolikheten också stor att de förknippar det företaget med 

makt och ser olika möjligheter till framgång, exempelvis i form av anställning i företaget, 

vilket skulle kunna innebära att de vidare tenderar att identifiera sig med detta klientföretag. 

Enligt Warren och Alzola (2009) utgör klientidentifiering ett hot mot revisorers objektiva 

beslutsfattande och därmed deras professionella agerande. 

 

Rådgivningstjänster och det arvode som följer med dem är således något som många forskare 

menar påverkar revisorer i deras yrkesutövande (Goldma & Barlev, 1974; Frankel et al, 2002; 

Iyer & Rama, 2004; Knapp, 1985; Warren & Alzola, 2009). DeFond et al (2002) påpekar att 

oroligheten över att revisorer kompromissar sitt oberoende till följd av det arvode som 

klienter betalar för rådgivningstjänsterna. Forskarna menar dock att den kostnad som revisorer 

skulle kompromissa sitt oberoende för ignoreras. Denna kostnad kan framförallt hänföras till 

den ryktesrisk som föreligger revisorer, vilken är ett starkt incitament till att behålla sitt 

objektiva beslutsfattande. Storleken på arvodet bidrar till att revisorer investerar i ett större 

rykteskapital hos klienter, vilket är något som revisorer många gånger inte är beredda att 

riskera till följd av att de skulle acceptera klienters påtryckningar. (Frankel et al, 2002) Den 

ryktesrisk som revisorer ständigt är utsatta för skapar med andra ord incitament för dem att 

agera i enlighet med sin profession trots de rådgivningstjänster som de tillhandahåller sina 

klienter (Watts & Zimmerman, 1983). Även Wright och Wright (1997) påpekar i sin studie att 

det många gånger är just ryktet som får revisorer avstå från klienters påtryckningar. 

 

Befintliga studier på området visar att det föreligger en oklarhet i om rådgivningstjänster har 

en påverkan eller inte på revisorers professionella agerande, och Umar och Anandarajan 

(2004) påpekar att de empiriska stöden kring en eventuell påverkan är få. DeFond et al (2002) 

finner inget stöd i sin studie på att dessa tjänster skulle påverka revisorers objektiva 

beslutsfattande, och de påpekar att deras resultat speglas av de rådande marknadsbaserande 

incitamenten, framförallt rykteskostnaden. Likaså visar Ashbaughs et al (2003) studie inga 

signifikanta bevis på att rådgivningstjänsterna skulle påverka revisorers professionella 

agerande. Dessa resultat kan då ställas mot Frankels et al (2002) och Knapps (1985) studier, 

vilka båda resulterat i att rådgivningstjänsterna och det arvode som följer med dem påverkar 

revisorers professionella agerande. 

 

De argument och resultat som talar för att tillhandahållande av rådgivningstjänster skulle 

påverka revisorer i deras professionella agerande förs framförallt utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv, alltså att revisorer skulle ha större incitament att agera utanför sin professionella 
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roll till följd av det arvode som följer rådgivningstjänsterna. I jämförelse är det utifrån ett 

ryktesperspektiv som motsatta argument och resultat diskuteras, där tidigare forskning 

påpekar att många revisorer inte är beredda att agera utanför professionens värderingar på 

grund av rykteskostnaden (Frankel et al, 2002; Watts & Zimmerman, 1983; Wright & Wright, 

1997). Med hänsyn till de starka ekonomiska incitament som litteraturen presenterar förväntar 

vi oss dock att de revisorer som tillhandahåller rådgivningstjänster löper en större risk i att 

agera oprofessionellt. Vi utformar därför följande hypotes: 

 

Hypotes 4: Rådgivningstjänster tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

 
Intern konkurrens 

Inom professioner finns inte bara ett samhällsintresse hos medlemmarna, utan också ett 
 

egenintresse. För revisorsprofessionen syns detta genom de senaste decenniernas växande 

utbud av olika konsulttjänster i revisionsbyråer. Dessa tjänster är ofta mycket lönsamma och 

de revisorer som bäst uppnår uppställda försäljningsmål belönas. (Agevall & Jonnergård, 

2013). Genom denna typ av belöningssystem uppmuntras revisorer till säljande av 

rådgivningstjänster och det uppstår en intern konkurrens med fokus på maximal försäljning. 

Intern konkurrens uppmuntrar ett oprofessionellt agerande som inte är i linje med 

professionens värderingar. Vidare påpekar Mueller et al (2005) att det är de revisorer som bäst 

lyckas marknadsföra sig själva som är de som lyckas avancera på revisionsbyråer. Detta kan 

också antas leda till en intern konkurrens där ett beteende som inte överensstämmer med 

professionens värderingar gynnas. 

 

Intern konkurrens visades också i Jonnergård och Stafsudds (2009) studie där kvinnor vid 

föräldraledighet överlämnar ”sina” klienter till andra revisorer vid samma byrå och att denna 

överlämning tenderade att vara permanent, eftersom dessa revisorer inte ville lämna tillbaka 

klienterna då kvinnorna kom tillbaka från föräldraledigheten. Detta tyder på att det inom 

revisionsbyråer finns en konkurrens mellan revisorer om klienter och att revisorer ogärna 

överlämnar ”sina” klienter till någon annan revisor på samma revisionsbyrå. 

 

FARs etiska regler innehåller en bestämmelse om att revisorer i situationer då det finns en risk 

för att utomstående skulle kunna betrakta dem som beroende, ska avsäga sig det aktuella 

uppdraget (FAR, 2013). Då revisorer ogärna överlämnar klienter till andra revisorer finns en 

risk för att revisorer vid en situation där de är beroende men känner av en stark konkurrens på 
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revisionsbyrån, inte kommer att överlämna uppdraget i rädsla för att förlora klienten till en 

annan revisor vid revisionsbyrån. Om så är fallet riskeras revisorns oberoende bedömningar 

och därmed också det professionella agerandet. 

 

Det finns också en risk utifrån ovan förda resonemang att revisorer på grund av konkurrensen 

på revisionsbyrån lämnar rena revisionsberättelser och dylikt, i rädsla för att förlora klienten 

till någon annan revisor på revisionsbyrån om han inte arbetar i linje med klientens 

förväntningar. Då intern konkurrens kan uppstå såväl genom revisionsbyråers 

belöningssystem och befordringsmetoder som genom revisorers egen ovilja att överlämna 

klienter till andra revisorer, samt detta kan leda till ett oprofessionellt agerande, testar vi 

följande hypotes: 

 

Hypotes 5: Intern konkurrens tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 
3.5.2 Hypoteser relaterade till revisorn 

 

 

Kön 

Revisorprofessionen uppfattas många gånger som en jämställd bransch, där män och kvinnor 
 

agerar utifrån samma förutsättningar (Öhman, 2004). Jonnergård och Stafsudd (2009) visade i 

sin studie att yrkets uppfattade neutralitet inte existerade vare sig i praktiken eller i de 

uppfattningar som revisorerna själva hade. Revisorsyrket är ett mansdominerat yrke 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009), där det är vanligt att kvinnors arbete nedvärderas i jämförelse 

med männens (Öhman, 2004). Kanter (1977) påpekar att detta inte är ovanligt, då kvinnor 

som grupp alltid varit underlägsna männen, även inom professionella yrken såsom 

redovisning och revision. 

 

Revisorers relationer till klienter har under en längre tid varit omdiskuterat och det beror till 

stor del på att revisorsprofessionen har en förtroendefunktion (Agevall & Jonnergård, 2013; 

Goldman & Barlev, 1974; Öhman, 2004). Enligt sociala identitetsteorin utgör vanligtvis 

synliga egenskaper såsom kön och ålder grunden för olika kategorisringar, medan mer 

svåridentifierbara egenskaper som personlighet och förmågor normalt sett inte utgör en bas 

för en social grupp (Hogg & Terry, 2000). När individer knyter kontakter och bygger 

relationer tenderar de därför att attraheras av personer som liknar dem själva, även kallat 

homosocialitet (Ibarra, 1992; Kanter, 1977), och det biologiska könet är en stark påverkande 

faktor när det kommer till vem individer känner tillhörighet med (Kanter, 1977). Forskning 

om genus visar att det existerar skillnader kring män och kvinnors ambitioner och möjligheter 
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att bygga relationer (Elg & Jonnergård, 2011; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Kanter, 1977), 

varför det också kan tänkas att manliga och kvinnliga revisorers relationer ser olika ut, då de 

har skapats utifrån skilda förutsättningar som kan komma att påverka deras professionalitet. 

Det är trots allt svårt att bortse från det tydligaste demografiska attributet hos en individ, 

nämligen det biologiska könet. 

 

Individer tenderar att förknippa det manliga könet med att besitta större förmågor (Gold et al, 

2009), varför också manliga revisorer tenderar att få större respekt av klienter än kvinnliga 

revisorer. Jonnergård och Stafsudds (2009) studie visar att män föredrar att arbeta och umgås 

med män både inom och utanför organisationen. Detta gör att manliga revisorer har lättare att 

skapa sociala relationer och ingå i nätverk. Det är alltså svårare för kvinnor att skapa sociala 

relationer till klienter, framförallt om det är en manlig klient. Kvinnliga revisorer har därför 

svårt att bygga upp ett förtroende i branschen (Jonnergård & Stafsudd, 2009), där relationen 

till klienten många gånger kommit att bli mer betydelsefull än den professionella 

kompetensen (Mueller et al, 2011). Att det är klientrelationerna som värderas högst i dagens 

revisionsbyråer beror framförallt på den ökade konkurrensen på marknaden till följd av ett 

ökat utbud av verksamhetsgrenar, såsom rådgivningstjänster (Agevall & Jonnergård, 2013; 

Warren & Alzola, 2009). Med andra ord belönas de revisorer som vågar ta risker, och som 

marknadsför sig själva och byrån hos klienter. Detta är egenskaper som visat sig vara till 

fördel för de manliga revisorerna (Mueller et al, 2011). 

 

Forskning om genus har visat att det föreligger likheter, men framförallt skillnader mellan 

manliga och kvinnliga revisorer (Gold et al, 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et 

al, 2011). Gold et al (2009) påpekar att manliga och kvinnliga revisorer har samma utbildning 

och kunskap, varför de också skulle utföra sitt arbete likvärdigt. Kvinnliga revisorer har dock 

visat sig vara mindre riskbenägna i sitt arbete än män (Byrnes et al, 1999). Detta kan jämföras 

med Jonnergård och Stafsudds (2009) studie som visade att revisorer själva uppfattar den 

manliga revisorn som mer aktiv, då han vågar ta risker. Skillnaden mellan kvinnor och män 

beträffande riskbenägenhet har visat sig tydlig inom ett flertal områden, exempelvis 

fortkörning och finansiella investeringar. Att ha en högre risktolerans innebär också att man 

accepterar metoder som kan få negativa konsekvenser. (Byrnes et al, 1999) Med hänsyn till 

manliga revisorers risktolerans tenderar de därför att i större utsträckning påverkas av 

klienters påtryckningar och därmed acceptera klienters metoder jämfört med kvinnliga 

revisorer (Gold et al, 2009). 
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Med hänsyn till att manliga revisorer tenderar att ha lättare att skapa sociala relationer kan 

tänkas att de också utvecklar vänskapsrelationer gentemot sina klienter. I och med det 

förtroende som byggs upp i en vänskapsrelation kan därför de manliga revisorerna tänkas lita 

på sina klienter i högre grad, och i kombination med en hög riskbenägenhet kan därför de 

manliga revisorernas professionella agerande påverkas. 

 

Utifrån ovan förda argument kan följande hypotes myntas: 
 
Hypotes 6a: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara positivt relaterade till 

professionellt agerande 
 
 
 
 

Idag anställs många kvinnor vid revisionsbyråer, men få når de högre positionerna inom byrån 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009). I Sverige är det nästan lika många kvinnor som män som får 

anställning som revisorsassistenter på revisionsbyråer, men mindre än 10 % av delägarna är 

kvinnor. (Jonnergård et al, 2010) Dessutom har de kvinnliga revisorerna lägre löner jämfört 

med de manliga (Anderson-Gough et al, 2005). Detta trots att revisionsbranschen för en 

utomstående kan uppfattas ha bra förutsättningar för att skapa jämställdhet, eftersom 

revisorsprofessionens värderingar angående integritet, oberoende och objektivitet är desamma 

som de i jämställdhetsdebatten. (Jonnergård & Stafsudd, 2009) En bakomliggande förklaring 

till att kvinnliga revisorer har svårare än manliga revisorer att avancera till högre positioner 

och dessutom har lägre löner, anses vara att könsroller, också benämnt socialt kön, skapas 

genom socialiseringsprocesser i revisionsbyråer. Genom dessa processer görs skillnader 

mellan män och kvinnor, både genom formella faktorer som organisationsstruktur, 

nyrekryteringsmetod och utbildning, samt informella faktorer som företagskultur, normer och 

värderingar. (Anderson-Gough et al, 2005) 

 

Att socialiseras in i en professionell identitet är viktigt och innefattar på revisionsbyrån 

moment som lämplig klädsel och hur revisorer ska bete sig gentemot klienter (Anderson- 

Gough et al, 2005). Denna insocialisering skapar också en individuell professionell identitet 

som sedan ändras med tiden (Agevall & Jonnergård, 2013). Dock innehåller denna 

socialisering moment där könsroller skapas. Exempel på detta är svårigheten för kvinnliga 

revisorer att kunna klä sig på ett professionellt sätt, där bärande av kjol och kjolens längd 

diskuteras (Grey, 1998). I socialiseringsprocessen skapas jaget, den professionella identiteten, 

vilken innefattar lämpligt beteende för män respektive kvinnor. Kön är inte bara en biologisk 

skillnad utan även en kontinuerlig inlärningsprocess, där det som är manligt respektive 
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kvinnligt på ett revisionsföretag finns inbäddat i hela företaget. På arbetsplatser pågår ständiga 

processer som skapar normer och värderingar, vilka styr människors beteende på 

arbetsplatser. (Anderson-Gough et al, 2005) 

 

Först och främst handlar det om homosociala strukturer där män på höga positioner anställer 

andra män med samma utbildning och preferenser som de själva (Anderson-Gough et al, 

2005; Jonnergård et al, 2010). Svårigheten för kvinnor att klättra på karriärsstegen i en miljö 

bestående av många män är välkänd (Jonnergård et al, 2010). Redan i rekryteringsprocessen 

värdesätts egenskaper som social förmåga och förmåga att snabbt bli en i gänget (Jonnergård 

& Stafsudd, 2009). Detta trots att det vid nyanställningar tillämpas arbetssätt som exempelvis 

olika typer av tester som främjar jämställdhet. Dessutom glöms metoderna för ökad 

jämställdhet bort när det sedan handlar om befordran. Då högre positioner på 

revisionsföretagen ska tillsättas letas efter framtida ägare, vilket gör att förmågor som 

ledarskap, gruppbildning och tidsmässig flexibilitet efterfrågas, vilket är svårt för kvinnor 

med familj. För män är familjen ett stöd som hjälper dem att göra karriär, medan det för 

kvinnor blir något som kan förhindra karriären (Anderson-Gough et al, 2005). Något som 

ytterligare försvårar för kvinnor att få en högre position inom revisionsbyråer är att de stängs 

ute från de sociala närverk som finns inom branschen, genom att nätverken mestadels består 

av män. Det kan till och med vara så att män medvetet försöker förhindra kvinnor och andra 

minoritetsgrupper från att avancera till högre positioner, i rädsla för att förlora kontrollen över 

de högre positionerna. (Jonnergård et al, 2010) 

 

Eftersom det i socialiseringsprocessen för att skapa en professionell identitet ingår ett antal 

moment som lär kvinnor och män att bete sig olika, borde det resultera i att kvinnor och män 

får olika professionella identiteter. Att ha en annan professionell identitet borde innebära att 

ha ett annat förhållningssätt till professionen. Eftersom identiteten styr hur vi agerar är det 

alltså tänkbart att kvinnor agerar annorlunda i sin professionella roll. 

 

I Fogartys (1996) studie visades det att kvinnliga och manliga revisorer trivs lika bra på 

arbetet och känner samma tillfredsställelse över sin arbetsprestation, men kvinnor vill ändå i 

högre utsträckning än män lämna branschen. I en studie gjord av Anderson-Gough et al 

(2005) märker inte heller revisorer könsroller i sitt dagliga arbete, men de ser att exempelvis 

kvinnor har svårare att klättra inom byrån. De känner också att det finns könsroller vid 

exempelvis affärsluncher, då typiskt manliga samtalsämnen som fotboll ofta diskuteras. 

Vidare visar Jonnergård & Stafsudd (2009) att bilden av en jämställd arbetssituation som 
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skapats av revisorsprofessionen, utifrån dess värderingar om integritet, oberoende och 

objektivitet, inte överensstämmer med hur det i verkligheten ser ut. I deras undersökning 

ansåg en majoritet av de tillfrågade, nyblivna revisorerna att det är skillnad mellan att vara en 

manlig respektive en kvinnlig revisor. Resultatet kunde i det närmaste liknas vid en 

överrensstämmelse med traditionella könsroller, där branschens struktur både vad beträffar 

kunder och ledning är av manlig karaktär. (Jonnergård & Stafsudd, 2009) Då kvinnliga 

revisorer i egenskap av en annan professionell identitet och därmed professionellt agerande, 

ser och upplever den makt som manliga revisorer har på revisionsbyråer, borde detta resultera 

i en känsla av underlägsenhet och missnöje, vilket skulle kunna skapa en distans mellan 

kvinnliga revisorer och professionen, vilket skulle kunna påverka kvinnliga revisorers 

professionella agerande negativt. Det kan till och med vara så att denna känsla gör att 

kvinnliga revisorer identifierar sig mer med sina klienter, eftersom de letar efter andra 

karriärmöjligheter, vilket ytterligare kan försvaga det professionella agerandet. 

Resonemangen leder fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 6b: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara negativt relaterade till 

professionellt agerande 

 

 
Familjesituation 

Det kan tänkas att revisorers familjesituation med hänsyn till civilstånd och antal barn 
 

påverkar deras professionella agerande. Att ha en partner och/eller barn innebär också ett 

större ansvar. Vi har valt att delvis föra en gemensam diskussion kring civilstånd och antal 

barn eftersom några argument kan föras med hänsyn till båda faktorerna. 

 

Revisorsyrket är mycket tidskrävande och att kunna ställa upp och arbeta utöver den ordinarie 

arbetstiden tycks vara en norm inom revisionsbranschen. En individ som är ensamstående kan 

normalt sett också vara mer flexibel när det kommer till dennes arbetssituation och då 

framförallt arbetstiderna. Ensamstående har mer tid att ägna åt sitt arbete jämfört med 

individer som har en partner och/eller barn. (Elg & Jonnergård, 2011). Detta skulle kunna 

tyda på att revisorer som har en partner och/eller barn också har en större press på sig att 

hinna med det dagliga arbetet inom ramen för de ordinära arbetstiderna. Denna tidspress 

skulle därför kunna påverka revisorer i hur de agerar. Exempelvis skulle de kunna godta en 

relativt svag förklaring från sina klienter angående rapporteringsmetoder eller så skulle de 

kunna undvika att genomföra djupare granskningar eftersom dessa tar längre tid. Ett agerande 

som förklaras till följd av ett pressat tidsschema. Med andra ord väljer dessa revisorer att 
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kompromissa professionens värderingar till följd av den tidspress som deras familjesituation 

ställer på dem. 

 

Kompetens är en av revisorsprofessionens mest betydelsefulla och utmärkande egenskap. 

Revisorer behöver besitta certifierad kompetens för att kunna ta ställning i olika 

bedömningsfrågor. (Elg & Jonnergård, 2011) När revisorers kompetens brister eller saknas 

hotas också deras objektivitet (Cassel, 1996), vilket utgör kärnan i deras integritet (Duska, 

2005). Med andra ord är kompetensen en viktig del för att revisorer ska kunna agera 

professionellt (Elg & Jonnergård, 2011). Den kompetens som revisorer måste besitta erhålls 

dels genom en lång studieperiod, dels genom en period under vilken de skaffar sig praktisk 

erfarenhet (Jonnergård & Stafsudd, 2009). Revisorsyrket innebär således en ständigt pågående 

process där nya erfarenheter och nya kunskaper hela tiden ges. Att vara föräldraledig som 

revisor skapar därför problem när det gäller möjligheterna till att skaffa sig dessa nya 

erfarenheter och risken att förlora kompetens under ledigheten är därför större (Jonnergård & 

Stafsudd, 2009). Förlorad kompetens och möjligheter till nya erfarenheter skulle alltså kunna 

påverka revisorers professionella agerande i den mån att de exempelvis inte besitter tillräcklig 

kunskap i olika bedömningsfrågor som de ställs inför eller att de känner sig osäkra och 

obekväma i vissa arbetssituationer till följd av en bristande kompetens. Revisorer som har 

barn skulle därför kunna agera mindre professionellt jämfört med de revisorer som inte har 

barn. 

 

Ytterligare ett resonemang som kan föras med hänsyn till både att ha en partner och/eller barn 

är det utökade ansvaret. Med en partner och/eller barn i familjen förändras individens 

ansvarssituation. Från att tidigare endast haft ansvar över sig själv till att med en familj också 

ha ansvar över denna. Utifrån ett revisorsperspektiv kan detta ansvar, enligt vår mening, 

studeras utifrån två olika synsätt. Det första är att revisorer skulle vara mer medvetna om sina 

handlingar och vilka konsekvenser ett felaktigt handlande kan leda till. En revisor skulle alltså 

vara rädd att förlora sitt arbete och därmed förlora den inkomst som hjälper till att försörja 

familjen. Med andra ord är det inte bara den enskilda revisorn som drabbas av ett felaktigt 

agerande utan samtliga familjemedlemmar. Utifrån detta synsätt skulle därför revisorer med 

partner och/eller barn tendera att agera mer professionellt till följd av risken att förlora sitt 

jobb och därmed inkomst. Detta är något som även Hall och Foster (1977) påpekar i sin 

studie, nämligen att revisorer som är gifta och har barn också har ett större ansvar samtidigt 

som de har mer att förlora om de agerar felaktigt. Det andra synsättet utgår istället från att 

revisorer som har en partner och/eller barn sannolikt också har mer utgifter jämfört med om 
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de varit ensamstående. Att då känna ett ansvar för sin familj skulle därmed skapa en större 

press på att kunna bidra ekonomiskt till familjens välbefinnande. Med andra ord skulle dessa 

revisorer ha större ekonomiska incitament till att agera oprofessionellt till följd av den 

ersättning som de erhåller från sitt yrke, där ersättningen många gånger bestäms utifrån 

antalet klienter de drar in till byrån eller antalet utförda tjänster hos sina klienter (Mueller et 

al, 2011). 

 

Ovan förda diskussion lyfter fram ett argument som stödjer resonemanget kring att revisorer 

som har en partner och/eller barn skulle agera mer professionellt till följd av risken att förlora 

jobbet och därmed den inkomst som försörjer familjen. Argumentet baseras således på 

revisorers ekonomiska incitament. Motargumentet, alltså att revisorer som har en partner 

och/eller barn skulle tendera att agera mindre professionellt, baseras istället på två ytterligare 

faktorer (utöver de ekonomiska incitamenten), nämligen tidspress och risken att förlora 

kompetens och erfarenheter på grund av föräldraledighet. Med andra ord är det fler faktorer 

som skulle kunna påverka revisorer att agera utanför professionens etiska värderingar till följd 

av att de har en partner och/eller barn. 

 

Utifrån ovan förda diskussion myntas därför följande hypoteser: 
 

 

Hypotes 7a: Att ha en partner tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Hypotes 7b: Att ha barn tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Ålder 

I en nyligen publicerad artikel i Svenska dagbladet visades siffror från Jobbhälsobarometern, 
 

där det konstateras att människor under 30 år i högre utsträckning än människor över 55 år 

sjukanmäler sig. Detta bland annat beroende på att de inte känner sig respekterade på 

arbetsplatsen. Yngre människor känner sig vidare mindre motiverade än äldre och har en 

känsla av att inte passa in. De upplevde att kraven på deras arbetsprestationer var stora och att 

utrymmet för självständigt arbete var litet. (Persson, 2013) 

 

Även inom revisionsbranschen kan noteras svårigheter för yngre anställda att utföra sina 

arbetsuppgifter jämfört med äldre. Exempelvis blir äldre revisorer lättare respekterade och får 

lättare gehör hos klienter än yngre revisorer (Jonnergård & Stafsudd, 2009). ) En högre grad 

av respekt från klienterna borde innebära att revisorers beslut i en större utsträckning 
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respekteras av klienter utan att dessa utövar påtryckningar för att påverka eller försöka 

förändra redan tagna beslut, vilket underlättar för revisorer att arbeta professionellt. För yngre 

revisorer kan alltså påtryckningar från klienter vara mer vanligt förekommande, vilket 

försvårar för yngre revisorer att agera i enlighet med gällande lagar och regler. 

 

Enligt sociala identitetsteorin kategoriserar människor sig själva och andra i olika sociala 

grupper efter exempelvis ålder, utbildning, kön och medlemskap i olika organisationer 

(Ashforth & Mael, 1989). Vidare visas människors olikheter genom gränsdragning mellan 

olika grupper (Tajfel, 1982). Då klienter förväntar sig en äldre revisor och betraktar yngre 

revisorer med misstänksamhet görs en tydlig skillnad mellan äldre och yngre revisorer, vilket 

tyder på att dessa antas tillhöra olika sociala grupper. En anledning till detta kan vara att unga 

människor antas besitta en mindre kunskap och därför vara mindre kompetenta än äldre, och 

blir därför mer ifrågasatta. En studie visade att yngre revisorer inte i samma utsträckning som 

äldre revisorer blev tagna på allvar av klienter. (Grey, 1998) Även detta visar på att 

förutsättningarna för att kunna agera professionellt är sämre för yngre revisorer än för äldre 

revisorer, eftersom yngre revisorer inte i samma utsträckning respekteras i sin yrkesroll och 

därmed professionella roll. 

 

En tidigare studie har visat att människor över 30 år har en högre etisk standard, med andra 

ord innehar fler etiska värderingar som generellt betraktas som korrekta, än människor under 

30 år.  I studien konstaterades att yrkesutövare över 30 år har en högre etisk mognad jämfört 

med de som är under 30 år. (Peterson et al, 2001) Att ha en hög etisk mognad kan tänkas vara 

väsentligt då FARS etiska värderingar ska följas och studien belyser ytterligare ålderns 

betydelse för det professionella agerandet. 

 

Eftersom tidigare forskning visat att äldre revisorer i större utsträckning än yngre revisorer 

blir tagna på allvar av klienter (Grey, 1998) och dessutom innehar en högre etisk mognad 

(Peterson et al, 2001), vilket kan antas påverka det professionella agerandet positivt, ställs 

följande hypotes: 

 

Hypotes 8: Ålder tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Delägarskap 

I större organisationer har ägarna ofta en roll utanför företaget, långt ifrån både styrning och 
 

den operationella verksamheten. Detta resulterar i en tydlig avgränsning mellan ägande, 

styrning och vanliga anställda. I stora revisionsbyråer har däremot ägandet traditionellt sett 



53 

 

 

varit i form av professionellt partnerskap. Professionella partnerskap skiljer sig från andra 

organisationer genom ett annat primärt syfte och en annan struktur och styrning. (Greenwood 

et al, 1990) Detta innebär att företagen ägs av de anställda och en betoning på professionalism 

och kollegial kontroll präglar företagen (Elg & Jonnergård, 2011). I denna företagsform finns 

inte de tydliga skillnaderna mellan ägande, styrning och operationell verksamhet, utan dessa 

roller är fusionerade. Ägare är delaktiga i såväl styrning som grundläggande verksamhet och 

antalet ägare i varje revisionsbyrå är många. (Greenwood et al, 1990) 

 

Som delägare i en revisionsbyrå blir förhållandet till den egna byrån närmare och mer tydligt, 

jämfört med endast en anställning. Då medvetenheten om en grupptillhörighet stärker det 

känslomässiga engagemanget i gruppen (Ellemers et al, 2004), är det tänkbart att tydligheten i 

ett ägarskap medför en annan emotionell delaktighet i revisionsbyrån för revisorer som är 

delägare jämfört med övriga anställda revisorer. Detta borde i så fall innebära att delägare 

identifierar sig mer med revisionsbyrån än vad anställda gör och därför i högre utsträckning 

antar revisionsbyråns värderingar. Då en gruppidentitet påverkar både informationstolkning 

och beslutsfattande (Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 2009), kan antas att delägare 

under dessa förutsättningar uppfattar information annorlunda och tar andra beslut än övriga 

anställda revisorer. Ett annat beslutsfattande och ett annat sätt att bedöma information borde 

leda till ett annat agerande för revisorer som är delägare, jämfört med övriga anställda 

revisorer. 

 

En av de största riskerna för företag utgörs av ryktesrisken. Händelser sprids snabbt i media 

och informationen som når ut uppfattas som en sanning av allmänheten. (Forstmoser & 

Herger, 2005) Skandaler som Enron får stora konsekvenser för såväl revisionsbranschen som 

de skyldiga revisionsbyråerna, eftersom revisorer efter sådana händelser ifrågasätts och 

kritiseras, då allmänheten förväntar sig ett mer professionellt agerande (Lee et al, 2009). Som 

delägare av en revisionsbyrå borde finnas en större rädsla för skandaler eftersom delägare inte 

bara har sitt eget rykte att tänka på, utan också hela revisionsbyråns. Genom att i högre grad 

identifiera sig med revisionsbyrån och ett större känslomässigt engagemang, borde en rädsla 

för ett försämrat rykte för revisionsbyrån göra att revisorer som även är delägare agerar mer 

professionellt än revisorer som inte är delägare, eftersom ett icke professionellt agerande kan 

resultera i stora skandaler, där revisorer som är delägare har mer att förlora än övriga anställda 

revisorer. Resonemanget mynnar ut i följande hypotes: 

 

Hypotes 9a: Delägarskap tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 



54 

 

 

 
 

En del forskare hävdar att en utveckling av de professionella partnerskapen har skett. Den 

kollegiala kontrollen har i takt med att revisionsföretagen vuxit i storlek, istället ersatts av 

traditionell bolagsstyrning (Elg & Jonnergård, 2011). 

 

Den dominerande teorin inom bolagsstyrning är agentteorin (Fama & Jensen, 1983). Enligt 

agentteorin agerar människor opportunistiskt, vilket innebär att de agerar för att maximera sin 

egen nytta. Detta leder till att de inte alltid agerar rationellt och kan ta beslut som är till nytta 

för dem själva, samtidigt som någon annan missgynnas av det. (Jensen & Meckling, 1976) Då 

revisonsbyråer gått från enbart traditionell revision, till erbjudande av diverse olika 

konsulttjänster, har fokus förflyttats till ett vinstmaximerande (Warren & Alzola, 2009). Som 

delägare i en revisionsbyrå erhålls med jämna mellanrum utdelningar. Ju större vinst firman 

gör, desto större borde utdelningarna generellt bli. Som anställd revisor erhålls en fast lön som 

åtminstone kortsiktigt är oberoende av företagets vinst. Då människor enligt agentteorin 

agerar för att maximera sin egen nytta, kan tänkas att revisorer som är delägare på grund av 

ekonomiska incitament, lockas till att agera utanför professionens etiska normer, i strävan att 

erhålla en så hög utdelning som möjligt. Då anställda revisorer inte på samma sätt påverkas av 

revisionsfirmans vinst, finns inte samma incitament till att agera oprofessionellt, vilket leder 

fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 9b: Delägarskap tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Erfarenhet 

Individer vägleds av de händelser och de erfarenheter som de har samlat på sig under åren 
 

från sitt vardags- och yrkesliv. De handlingar som individer upplever som viktiga och därmed 

centrala baseras i stor utsträckning på erfarenhet. Revisorers uppfattningar utvecklas löpande 

under tiden och de innehar därför olika hög grad av erfarenhet. (Öhman, 2004) Revisorer 

ställs ständigt inför påtryckningar, dels från den egna byrån och dels från olika klienter. För 

att kunna agera i enlighet med sin professionella roll måste revisorer motstå dessa 

påtryckningar (Warren & Alzola, 2009). Dessa påtryckningar måste revisorer, oavsett 

erfarenhet, konfrontera eftersom det annars kan komma att försvaga deras professionella 

agerande. Revisorer som har en kortare erfarenhet av branschen har visat sig vara mer 

mottagliga för dessa påtryckningar som existerar både inom- och utanför byrån. Exempelvis 

har initiativ från klienter och att därmed acceptera deras rapporteringsmetoder visat sig vara 
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mer vanligt förekommande hos revisorer med en kortare erfarenhet. (Moreno & 

Bhattacharjee, 2003) 

 

I Moreno och Bhattacharjees (2003) studie visades att oerfarna revisorer prioriterade 

klientservice högre än mer erfarna revisorer. Att tillhandahålla klienter med service genom ett 

flertal olika tjänster har blivit en del av kulturen inom revisorsyrket, och dessa aktiviteter blir 

tydliga samtidigt som revisorer träder in i professionen (Elg & Jonnergård, 2011). Redan 

under socialiseringsprocessen beskrivs vikten av att bringa in nya klienter och affärer till 

byrån, vilket gör att revisorer med mindre erfarenhet ständigt är medvetna om klienters 

betydelse. Bristen på erfarenhet och kunskap gör det dock svårt för dessa revisorer att 

rangordna vad som är viktigast och många gånger väljer de därför att stödja klienternas 

åsikter för att förbättra relationen till dem (Moreno & Bhattacharjee, 2003). 

 

Enligt Moreno och Bhattacharjee (2003) är det en så kallad underförstådd kunskap, vilken 

erhålls av erfarenhet genom att revisorer observerat andras ageranden och reaktioner på ens 

eget agerande, som bidrar till att erfarna revisorer kan upprätthålla sitt oberoende i tvetydiga 

situationer. Revisorer med längre erfarenhet har en större underförstådd kompetens och därför 

är de också bättre på att kunna prioritera olika konkurrerande mål som de ställs inför (Moreno 

& Bhattacharjee, 2003). Även Bamber och Iyers (2007) studie visade att mer erfarna revisorer 

inte påverkas lika starkt av påtryckningar från klienter jämfört med mindre erfarna revisorer. 

Således skulle revisorer med en längre erfarenhet av revisorsyrket besitta en större förmåga i 

att kunna balansera påtryckningar från klienter och den egna byrån, och därför också tendera 

att i större utsträckning agera mer professionellt. 

 

Utifrån ovan förda diskussion myntas följande hypotes: 
 

 

Hypotes 10: Erfarenhet tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Revisorers karriärmål 

Motivation kan definieras som ett system av faktorer, vilka verkar impulsgivande och ledande 
 

på beteendet (Heinonen, 1972). Motivation är en personlig egenskap som skiljer sig mellan 

individer (Madsen, 1976), vilken i det vardagliga språket syftar till faktorer såsom orsaker till 

en individs handlingar, intressen och strävanden.  Generellt är motivationen en faktor som 

bestämmer hur effektivt en individ arbetar. Alltså ju högre motivation en individ desto 

effektivare kommer individen också att utföra sina arbetsuppgifter. (Heinonen, 1972) Inom 

den moderna psykologin används ofta begreppet motivation som synonym till ordet drivkraft. 
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En individ måste ha drivkrafter för att kunna vara aktiv, och det är vidare dessa drivkrafter 

som styr individens beteende och agerande. (Madsen, 1976) Med andra ord har människor, 

mer eller mindre, drivkrafter till allt de utför, och så även för karriären. 

 

Francis (1985) definierar i sin studie begreppet career drivers som en inre kraft, vilken 

bestämmer vad en individ vill och vad en individ behöver av sin karriär. I sin undersökning 

identifierar Francis (1985) nio karriärmål; Materiella belöningar, Makt/Inflytande, Personlig 

utveckling, Expertis, Kreativitet, Sociala relationer, Självständighet, Säkerhet och Status. 

Vilka mål en individ har är inget medvetet val, utan de skapas utifrån individens personlighet, 

värderingar, förmågor och självbild. (Francis, 1985) Karriärmålen är således något som är 

personligt för varje enskild individ och de bestämmer individens karaktär och agerande (Chia 

et al, 2008). 

 

Utifrån ovan förda resonemang kan tänkas att revisorers karriärmål skulle kunna påverka 

deras professionella agerande. Chia (2003) och Chia et al (2008) är två studier som använt sig 

av Francis (1985) nio mål när de studerat revisorsassistenter och revisorsstudenter. Chia et al 

(2008) genomförde sin studie på revisorsstudenter i Hong Kong, Singapore och Australien 

och fann att de mål som betonades högst var kreativitet, materiella belöningar, säkerhet och 

personlig utveckling. Detta kan jämföras med resultatet från Chias (2003) studie, vilken 

utfördes på revisorsassistenter i Hong Kong. Resultatet visade att de karriärmål som framhölls 

mest var expertis, materiella belöningar och personlig utveckling. Chia (2003) påpekar att 

revisorsassistenternas betoning av expertis som ett mål var väntat, eftersom det är en av de 

egenskaper som revisorsprofessionen karaktäriseras av. Likaså motsvarar personlig 

utveckling, enligt Chia (2003), professionens egenskaper. 

 

En studie som kan jämföras med ovan utfördes av Elg och Jonnergård (2011), där de 

tillfrågade revisorer i Sverige om vad en bra karriär innebär för dem. De fann att expertis, 

materiella belöningar och självständighet var mål som de svenska revisorerna framhöll. Enligt 

Elg och Jonnergård (2011) överensstämmer expertis och självständighet med 

revisorsprofessionens värderingar; objektivitet, integritet och oberoende. 

 

En av Francis (1985) definierade karriärmål, materiella belöningar, har betonats som ett 

viktigt mål i Chias (2003), Chias et al (2008) och Elg och Jonnergård (2011) studier. Enligt 

Parsons (1939) definition av vad en profession karaktäriseras av utgör materiella belöningar 

(exempelvis pengar) inget mål hos en professionsmedlem. Resultatet från berörda studier kan 

dock förklaras av den förändring som skett inom revisorsbranschen de senaste åren. Dagens 
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revisionsbyråer har blivit alltmer vinstintresserade till följd av den konkurrens som existerar 

på marknaden (Agevall & Jonnergård, 2013; Warren & Alzola, 2009). Detta ökade 

vinstintresse har bidragit till att det är de medlemmar som generar mer vinster till byrån som 

också belönas, snarare än de som följer professionens värderingar (Jonnergård & Stafsudd, 

2009; Mueller, 2011; Warren & Alzola, 2009). 

 

För att sammanfatta ovan förda resonemang och diskussion kan det alltså tänkas att revisorer 

vars karriärmål skapas utifrån de drivkrafter som är förenliga med professionens värderingar 

också skulle tendera att agera mer professionellt. Enligt Chia (2003) kan expertis och 

personlig utveckling liknas med vad som karaktäriserar revisorsprofessionen. Även Elg och 

Jonnergård (2011) påpekar att expertis överensstämmer med professionens värderingar, likaså 

självständighet. Således skulle de så kallade professionella karriärmålen tänkas utgöras av 

expertis, personlig utveckling och självständighet. De revisorer som betonar dessa mål skulle 

därför också tänkas agera mer professionellt jämfört med de revisorer som framhåller 

exempelvis materiella belöningar som ett viktigt karriärmål. 

 

Utifrån ovan förda diskussion myntas följande hypotes: 
 

 

Hypotes 11: Karriärmål i linje med professionens värderingar tenderar att vara positivt 

relaterat till professionellt agerande 

 
3.5.3 Hypoteser relaterade till klienten 

 

 

Klientstorlek 

En klient anses vara större och medför därmed ett ekonomiskt beroende för revisionsbyrån när 
 

den är större relativt de andra klienterna som byrån tillhandahåller tjänster (Reynold & 

Francis, 2001). Wright och Wright (1997) påpekar i sin studie att klientens storlek har visat ett 

starkt samband med antalet konsulttjänster och det är därför sannolikt att en högre intäkt 

också erhålls från större klienter. Detta ekonomiska beroende skulle i sin tur inverka negativt 

på revisorers professionella agerande på grund av de ekonomiska incitament som större 

klienter tenderar att skapa hos revisorer (Reynold & Francis, 2001). Enligt Iyer och Rama 

(2004) och Wright och Wright (1997) skulle revisorer tendera att bortse från felaktigheter i 

klienters finansiella rapporter ju större ersättning som erhålls från dem. 

 

Det är dock svårt att finna stöd för ovan förda resonemang i befintliga studier, vilka istället 

visar på att revisorer agerar mer professionellt för större klienter. Chung och Kallapur (2003) 

utgår i sin studie från DeAngelos (1981) antagande om att revisorer har incitament till att 
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kompromissa sin objektivitet till följd av klientens betydelse. Chung och Kallapur (2003) 

finner dock inga signifikanta resultat på att revisorer skulle agera utanför sin professionella 

roll med hänsyn till klientens betydelse. Likaså finner Reynold och Francis (2001) inga 

indikationer i sin studie på att revisorer skulle revidera mer gynnsamt för större klienter på 

grund av ett ekonomiskt beroende. Deras studie resulterar istället i att revisorer utför en bättre 

granskning för relativt stora klienter, alltså för de klienter som revisorerna anses ha det största 

ekonomiska beroendet till. Forskarna förklarar sitt resultat utifrån den ryktesrisk som 

föreligger revisorer med större klienter. Större och mer synliga klienter bidrar också till en 

större ryktesrisk, vilket påverkar den enskilda byrån men också den enskilda revisorn som 

riskerar att få ett dåligt personligt rykte kring sig. Mindre klienter, som också är mindre 

synliga, bidrar med andra ord inte till ryktesrisk i samma utsträckning. (Reynold & Francis, 

2001) 

 

Av ovan förda resonemang tydliggörs den oklarhet som föreligger om klientens storlek har en 

negativ påverkan eller inte på revisorers professionella agerande. De argument som stödjer en 

negativ effekt på revisorers agerande förs utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där större klienter 

antas utgöra ett större ekonomiskt beroende, vilket skulle skapa ekonomiska incitament hos 

revisorer att agera utanför professionens standarder och värderingar. Som påpekats är det 

dock svårt att finna studier som funnit ett signifikant samband för detta argument, och många 

forskare förklarar sitt resultat genom den ryktesrisk som revisorer är utsatta för.  Ryktesrisken 

har dock inte undersökts utan den har endast använts som en förklaringsfaktor för resultatet. 

På grund av detta samt det starka argument som litteraturen för kring revisorers ekonomiska 

incitament förväntar vi oss att klientens storlek har en negativ effekt på revisorers 

professionella agerande. Vi utformar därför följande hypotes: 

 

Hypotes 12: Klientstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Klientstatus 

Enligt sociala identitetsteorin identifierar sig revisorer främst med tre grupper; professionen, 
 

den egna revisionsbyrån och klienter (Warren & Alzola, 2009). Hur stark den sociala 

identifieringen är beror på hur tydliga grupper är, vilken status de har och hur stor betydelse 

och inverkan andra grupper har. En faktor som har stor betydelse för styrkan i 

klientidentifieringen är klientens status. (Bamber & Iyer, 2007) Enligt sociala identitetsteorin 

beror detta på att individer identifierar sig med särskilda grupper för att öka den egna 
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självkänslan, där grupper med högre status är mer tilltalande än grupper med lägre status 

(Tajfel & Turner, 1979). 

 

Vidare förespråkar sociala identitetsteorin att externa parters åsikter om företag påverkar 

människors identifiering med densamma. Om de anställda upplever att företaget utifrån 

uppfattas ha hög status ökar deras identifiering med företaget. (Bamber & Iyer, 2002) 

Eftersom revisionsbyråer och klientföretag kan innebära hög status finns det en risk för att 

revisorer identifierar sig med dessa grupper istället för professionen, vilket kan leda till 

beroende bedömningar (Bamber & Iyer, 2007). Då klientföretag med högre status kan erbjuda 

fler möjligheter till att stärka självkänslan för revisorer (Warren & Alzola, 2009), vilket alltså 

kan öka identifieringen med dessa, kan detta påverka deras professionella agerande i negativ 

bemärkelse. 

 

Betydelsen av klienters status syns också då de vanligt förekommande skillnaderna i 

arbetsuppgifter och kompetens inom revisionsbyråer studeras. Något som är vanligt 

förekommande är kunddifferentiering, vilket innebär att vilken klient en revisor arbetar för 

beror till viss del på revisorns position inom organisationen. Normalt sett tjänar överordnade 

parter klienter med högre status och underordnade parter klienter med lägre status. (Abbott, 

1988), vilket visar revisorers strävan efter att få arbeta för klienter med hög status. Vidare 

finns det en risk för att revisorer betraktar stora prestigefyllda klienter som potentiella 

framtida arbetsgivare, vilket ytterligare ökar identifieringen med dessa (Bamber & Iyer, 

2007). 

 

Då tidigare studier visat ett samband mellan klienters status och styrkan på 

klientidentifieringen (Bamber & Iyer, 2007) och då klientidentifiering kan orsaka beroende 

bedömningar (Warren & Alzola, 2009), vilket är emot FARs etiska regler och är därmed ett 

oprofessionellt agerande, kan antas att klienters status kan påverka revisorers professionella 

agerande negativt, vilket ger följande hypotes: 

 

Hypotes 13: Klientstatus tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Uppdragstid 

Tillgivenhet är det som binder en part till en annan, vilken växer och blir starkare över tid. 
 

Med andra ord har en individ som varit involverad i en relation under en längre tid större grad 

av tillgivenhet än en individ som varit involverad i en relation under en kortare tid. (Seabright 

et al, 1992) Denna tillgivenhet, och det förtroende som följer med den, gör att revisors- och 
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klientrelationer som är långvariga tenderar att utveckla granskningar hos revisorer som bygger 

på rutiner. De institutionaliserade vanor som revisorer utvecklar gör att de granskar samma 

poster år efter år och denna förtroenderelation mellan parterna kan påverka revisorers 

agerande i den mån att de väljer att bortse från vissa felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

(Arruñada & Paz-Ares, 1997) Shockley (1981) påpekar att bristen på innovation, rigorösa 

procedurer och ett ökat förtroende för klienten är något som utvecklas med tiden. Ju längre tid 

revisorer reviderar sina klienter desto större risk föreligger därför att de kommer acceptera 

klienters påtryckningar (Iyer & Rama, 2004). 

 

Beträffande tidigare forskning på området är det dock endast ett fåtal studier som funnit ett 

negativt samband mellan revisorers uppdragstid och ett professionellt agerande. Enligt 

Arruñada och Paz-Ares (1997) kan det förklaras av att revisorer som reviderat klienter under 

en längre tid erhåller mer erfarenhet och kunskap om sina klienter. Detta skulle därmed öka 

revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter i de finansiella rapporterna jämfört med 

revisorer som tillbringat en kortare uppdragstid hos sina klienter (Arrunada & Paz-Arez, 

1997; Shockley, 1981). Vidare visar Dyes (1991) studie att revisorer är mer utsatta för 

påtryckningar från klienter under sina första år hos dem, och deras objektiva beslutsfattande 

skulle därmed vara mer sårbart under denna första period. Enligt Dye (1991) beror detta på att 

revisorer tenderar att influeras mer av företagsledningar i nyförvarvade klientföretag än hos 

de klienter som de reviderat en längre tid. 

 

Två studier som då funnit ett negativt samband mellan uppdragstid och revisorers 

professionella agerande är Bazerman et al (1997) och Carey och Simnett (2006). Bazerman et 

al (1997) argumenterar för sitt resultat utifrån att revisorer som utfört tjänster hos en klient 

under en längre tid har svårare att vara ifrågasättande gentemot klientens 

rapporteringsmetoder. Carey och Simnett (2006) för ett liknande resonemang, då de påpekar 

att revisorer som haft en längre relation med sina klienter tenderar att vara mer accepterande i 

sina bedömningar. 

 

Befintliga studier på området visar på skilda resultat och det föreligger således en oklarhet i 

uppdragstidens påverkan på revisorers professionella agerande. De argument som tas upp i 

litteraturen, vilka talar för att uppdragstiden skulle försvaga revisorers professionella 

agerande, är dock starka och hållbara. Exempelvis är sannolikheten stor att tillgivenheten 

mellan en revisor och klient som haft en relation under en längre period är starkare jämfört 

med en revisor och klient som haft en kortare relation. Vid en längre relation och därmed 
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starkare tillgivenhet är risken också större för att revisorer ska lita alltför mycket på sina 

klienter, vilket leder till att institutionaliserade vanor och granskningar utvecklas hos 

revisorerna. Således skulle revisorer som reviderat klienter under en längre tid tendera att 

agera mindre professionellt till följd av det förtroende och de vanor som utvecklats. 

 

Utifrån ovan förda resonemang myntas följande hypotes: 
 

 

Hypotes 14: Uppdragstid tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 
 
 

Uppdragskomplexitet 

Revision är ett mycket komplext område, vilket människor ofta har svårt att förstå. Genom 
 

exempelvis teknologisk utveckling, datorisering och företagsskandaler ändras kontinuerligt 

revisionens förutsättningar och den kontext som revisorer verkar inom, vilket ställer krav på 

reviderade revisionsmetoder och flexibilitet hos revisorer. (Lee et al, 2009) Dessutom innebär 

revision många olika uppdrag på många olika typer av företag, vilket ställer stora krav på 

revisorer. Professionell revision innebär vidare att revisorer ska applicera de genom övning 

och erfarenhet inarbetade arbetssätten, på många olika komplexa situationer. Att använda sig 

av prototyper kräver en känsla för i vilka specifika situationer en viss prototyp är lämplig eller 

inte. (Greenwood et al, 1990) Uppdragens komplexitet leder till att revisorer ibland ställs inför 

olika problem och dilemman. 

 

Inom revisorsprofessionen såväl som i andra professioner är det vanligt med 

tidsbegränsningar såsom deadlines och tidsbudgetar i revisionsarbetet, vilket leder till en 

stressig situation för revisorer. Genom att klienter kräver snabbare och mindre kostsamma 

revisioner ökar trycket ytterligare på att revisorer ska arbeta fort. (Low & Tan, 2011) 

Tidsbudgetar har visat sig skapa press på revisorer, eftersom de också utgör ett 

prestationsmått på hur väl revisorer lyckas på revisionsfirman. Revisorer har därför svårt att 

diskutera dessa, då ett missnöje mot dessa kan tolkas som en sämre presterande revisor 

(Liyanarachchi & McNamara, 1991). Statistik visar dessutom att revisorer har hand om allt 

fler uppdrag per revisor och det är inte ovanligt med 200 uppdrag per revisor och år 

(Malmlund, 2011). Att som revisor ha ansvar för flera hundra uppdrag borde vara stressande 

då ett antal uppdrag troligen löper parallellt. En del av arbetet måste troligen delegeras och det 

blir mycket information från olika företag att hålla ordning på för den ansvarige revisorn. Det 

kan också tänkas att underordnade revisorer i en sådan situation beter sig mindre 

professionellt därför att de ändå inte har det yttersta ansvaret. I tidigare studier har tidspress 
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resulterat i sämre beslutskvalitet och prestation (Low & Tan, 2011). I sin strävan efter att 

hinna med många klienter och hålla sig till de tidsbudgetar revisionsbyrån satt upp, är det 

möjligt att revisorer förlorar en del av sitt professionella agerande, då tidspress och stress har 

visat sig leda till en sämre prestation och beslutsfattande. 

 

En annan svårighet för revisorer är att följa de yrkesetiska regler som FAR gett ut. Görs inte 

detta kan det resultera i ett disciplinärende hos revisorsnämnden, vilket också kan medföra ett 

sämre rykte för revisorer. Enligt FARs yrkesetiska regler ska revisorer bland annat ha ett 

professionellt uppträdande, det vill säga vara objektiva i sina ställningstaganden och utföra 

samtliga uppdrag med integritet. Enligt revisorslagen paragraf 21 skall revisorer inför varje 

uppdrag bedöma om det föreligger omständigheter som skulle kunna få andra människor att 

uppfatta dem som partiska eller osjälvständiga. I ett sådant fall ska revisorer avsäga sig 

uppdraget. (FAR, 2013) Då revisorer ska ta ställning till sin egen oberoendesituation, kan 

detta leda till felaktiga beslut, eftersom det är svårt att göra objektiva bedömningar av sig 

själv. Vidare leder en felaktig bedömning av sin egen oberoendesituation till en risk för 

beroende beslut, med subjektiva bedömningar, ökad ryktesrisk och ett mindre professionellt 

agerande som följd. 

 

Ytterligare ett problem som revisorer måste hantera är kravet på att vara lojal mot många 

olika parter, exempelvis många olika typer av ägare, klienter och professionen. Eftersom olika 

intressenter har olika behov, kan detta leda till etiska dilemman för revisorer. Ett av dessa 

dilemman är att revisorer ska både agera etiskt och lojalt mot företags ägare, samtidigt som de 

har tystnadsplikt gentemot sina klienter. (Arnold et al, 2005) För att klienter ska kunna känna 

förtroende för revisorer är tystnadsplikt nödvändigt. Om revisorer bryter mot tystnadsplikten 

kan de bli skadeståndsansvariga. Dock har, som ovan nämnts, revisorer ett lojalt ansvar 

gentemot företagets ägare. Dessutom har de i vissa fall enligt aktiebolagslagen en 

anmälningsplikt som gör att de då måste bryta tystnadsplikten. De tillfällen då detta inträffar 

är ofta besvärliga för revisorer, eftersom det innebär svåra överväganden där det ibland är 

omöjligt att bedöma vad som är rätt eller fel. (FAR, 2013) Att tveka vid en bedömning borde 

leda till att revisorer ibland gör bedömningar som i efterhand då alla fakta framkommit, kan 

konstateras vara felaktiga och emot de etiska reglerna. Denna svårighet att bedöma huruvida 

anmälan ska göras eller tystnadsplikten ska följas, borde göra att revisorer ibland väljer fel, 

vilket påverkar deras professionella agerande negativt. 
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Att tidigare studier visat att tidspress orsakar sämre beslutstagande och prestationer (Low & 

Tan, 2011) och att revisorer arbetar under stressiga förhållanden, visar i kombination med att 

revisorer ställs inför många svåra beslutssituationer såsom att bedöma sitt eget oberoende och 

avgöra när tystnadsplikten skall respekteras alternativt brytas, komplexiteten i 

revisorsuppdragen, vilket alltså kan leda till ett mindre professionellt agerande. Då 

uppdragskomplexiteten på olika sätt kan vara negativt för det professionella agerandet ställs 

följande hypotes: 

 
 
Hypotes 15: Uppdragskomplexitet tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

 
 

Nära klientrelation 

Enligt FARs yrkesetiska regler finns det fem övergripande hot mot revisorers oberoende. De 
 

fem hoten är egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och skrämsel. Med hotet 

vänskap avses risken för att revisorer får en så nära relation med sina klienter, att de på grund 

av detta riskerar att fatta beroende beslut. (FAR, 2013) Dock är en bra relation med klienten 

nödvändig för att en effektiv revision ska kunna utföras. Historiskt sett har mycket fokus 

lagts på de finansiella incitamenten, men för att komma till rätta med hotet mot oberoende 

måste såväl finansiella som sociala incitament beaktas och undersökas. (Bamber & Iyer, 

2007) 

 

Då relationen mellan revisorer och deras klienter blir för betydande riskerar revisorer att i allt 

för hög grad tillfredsställa klientens behov (Warren & Alzola, 2009). Detta kan leda till att 

revisorer medvetet eller omedvetet bortser från vissa felaktigheter i de finansiella rapporterna 

(Arrunada & Paz-Arez, 1997). Hur mycket revisorer påverkas av klientrelationen bestäms av 

den relativa makt som finns mellan revisorer och deras klienter. Då klienter känner att de har 

en relativ makt över revisorer, kommer de troligtvis skapa strategier för att sätta tryck på 

denne. Den relativa makten bestäms av ett flertal faktorer, exempelvis klienters betydelse för 

revisorer och typ av klient. (Iyer & Rama, 2004) Detta kan tolkas som att de klienter som har 

mest makt över revisorer är de som revisorer uppfattar som mest betydelsefulla. 

 

Enligt sociala identitetsteorin tenderar människor att identifiera sig med olika grupper efter 

exempelvis kön, utbildning och etnicitet (Anderson-Gough, 2005). Revisorer identifierar sig 

främst med tre grupper, professionen, den egna revisionsbyrån och klientfirman (Warren & 

Alzola, 2009). Eftersom den identitet som människor får genom att tillhöra en grupp påverkar 
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hur information uppfattas och hur beslut tas (Bamber & Iyer, 2007) kommer revisorers 

grupptillhörighet och styrkan i dessa att påverka de beslut revisorer kommer att ta. Genom 

detta antas grupptillhörighet vara en faktor som försvårar revisorers oberoende, eftersom det 

är svårt att vara opartisk då revisorer identifierar sig med oprofessionella grupper som 

exempelvis sina klienter (Warren & Alzola, 2009). 

 

Då det är möjligt att identifiera sig med flera grupper samtidigt innebär det att en identifiering 

med professionen inte utesluter en identifiering med klientfirman. Att identifiera sig med 

professionen räcker alltså inte för att få bort den påverkan på revisorers objektivitet som 

klientidentifiering kan ha. Dock har tidigare studier visat att revisorer identifierar sig i högre 

grad med professionen än med klienten, men variationerna är stora. De revisorer som 

identifierar sig mycket med klienterna, har visat sig i högre grad samtycka med dessa. 

Däremot samtyckte erfarna revisorer och de som identifierade sig mycket med professionen 

inte med klienten i samma utsträckning. 

 

Vidare visar tidigare forskning att uppdragstid och klientstatus påverkar styrkan på 

klientidentifieringen. Studier har också visat att klientidentifiering påverkar revisorers 

objektivitet, där revisorer som har en nära relation med sina klienter kan förlora sin 

objektivitet (Bamber & Iyer, 2007), vilket leder fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 16: Nära klientrelation tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

 
Internrevisorers betydelse 

I en miljö med allt mer fokus på bolagsstyrning har idag både extern- och internrevisorer 
 

betydelsefulla roller. I regelverket Sarbanes Oxley från 2002 betonas vikten av att 

externrevisorer litar på internrevisorers arbete. (Glover, 2008) Att externrevisorer kan lita på 

internrevisorers arbete har också stor ekonomisk betydelse för företag genom att revisionen 

blir effektivare då externrevisorer litar på internrevisorers arbete (Felix et al, 2001). I jakten 

på att effektivisera och minska kostnader har många företag valt att köpa in tjänsten 

internrevision, istället för att ha anställda revisorer som arbetar med detta. Huruvida detta är 

bra eller inte råder det delade meningar om, eftersom inköpta internrevisorer delvis får samma 

perspektiv som externrevisorer.  (Glover et al, 2008) 

 

Trots att intern- och externrevisorer har liknande arbetsuppgifter är det en hel del som skiljer 

deras arbete åt. Exempelvis är internrevisorer anställda på företagen och etablerar därmed 
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djupare relationer med företagsledningen. De arbetar mer förebyggande och har en långvarig 

anställning som skapar trygghet. Externrevisorer förlitar sig däremot inte på en enda klient för 

sin framgång och får inte lika djupa relationer med dessa, men är beroende av att behålla sina 

klienter för att lyckas då det är enkelt för klienter att byta externrevisor. Dessutom utsätts 

externrevisorer för det som benämns dubbel identifiering, då de kan identifiera sig både med 

klienten och den egna revisionsbyrån samtidigt. Internrevisorers delvis annorlunda arbete har 

i tidigare forskning visat sig resultera i en högre grad av klientidentifiering. Dock har inte 

denna identifiering resulterat i en större benägenhet att samtycka med klienten utan tvärtom. 

Internrevisorer har vid en ökad klientidentifiering mindre överseende med eventuella 

felaktigheter. Däremot visar flera undersökningar att externrevisorer blir allt mer överseende i 

sina bedömningar ju mer de identifierar sig med klienten. Identifiering påverkar alltså intern- 

och externrevisorer olika (Stefaniak et al, 2012), vilket borde betyda att företag som har 

anställda internrevisorer påverkar revisoreras professionella agerande positivt då 

externrevisorer samarbetar med och litar på internrevisorers bedömningar, vilka då är mer 

oberoende. Dock har studier visat att huruvida den interna revisionen sköts av en av det 

aktuella företaget anställd internrevisor, eller om denna tjänst köps av revisorer anställda vid 

exempelvis revisionsbyråer, påverkar hur externrevisorer bedömer kvaliteten på 

internrevisionen och således också planeringen av den externa revisionen, där externrevisorer 

litar mer på internrevisorer då dessa är anställda på exempelvis revisionsbyråer och inte på 

företaget (Desai et al, 2011). Med andra ord borde företag med anställda internrevisorer få en 

mer professionell revision eftersom internrevisorer först och främst är mindre benägna att 

samtycka med klienten, men också för att externrevisorer i denna situation inte litar på 

internrevisorerna och därför troligtvis utför en extra rigorös revision, vilket leder fram till 

följande hypotes: 

 

Hypotes 17: Internrevisorer tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 
 

3.6 Sammanställning av hypotesers teoretiska förankring 
Nedan visas en sammanställning av våra hypoteser. Det ges en översikt över vilka teoretiska 

områden samtliga hypoteser argumenterats utifrån, då det kanske inte varit tydligt alla gånger 

under hypotesgenereringen, Respektive faktors relation till det berörda området och därmed 

till det professionella agerandet tydliggörs i tabellen. Några faktorer har argumenterats utifrån 

fler än ett teoretiskt område, vilket klargörs av att den positiva eller negativa relationen står 

inom parantes. Parentesen innebär således att det finns ett annat teoretiskt område som vi valt 
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att till största del basera våra hypoteser på även om det också kan förklaras utifrån detta 

område. Beträffande revisorers karriärmål, där hypotesen inkluderade de karriärmål (expertis, 

självständighet och personlig utveckling) som är i enlighet med professionens värderingar 

förelåg det en svårighet i att hänföra dem till ett av de tre teoretiska områdena. Enligt den 

teoretiska referensramen ska revisorer dock inte drivas av ekonomiska krafter i sitt arbete 

(Parsons, 1939), vilket kan kopplas till karriärmålet materiella belöningar. Således kommer vi 

i nedanstående tabell att klargöra de materiella belöningarnas negativa relation till revisorers 

professionella agerande, även om hypotesen tydliggör en positiv relation som då baseras på de 

karriärmål som är i enlighet med professionens värderingar. 
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  Ekonomiska 
incitament 

Sociala 
identitetsteorin 

Ryktesrisk 

     Revisionsbyrån    

H1 Revisionsbyråns 
storlek 

 Positiv  (Positiv) 

H2 Stadsstorlek    Negativ 

H3 Organisatorisk 
socialisering 

 (Negativ) Negativ 

H4 
Rådgivningstjänster 

 Negativ (Negativ)  

H5 Intern Konkurrens  Negativ 
     

Revisorn     

H6a Kön   Positiv  

H6b Kön  (Negativ) Negativ 
H7a Civilstånd  Negativ   

H7b Antal barn  Negativ 
H8 Ålder   Positiv  

H9a Delägare  (Positiv) Positiv 
H9b Delägare  Negativ   

H10 Erfarenhet  Positiv 
H11 Karriärmål  Negativ   

   

Klienten     

H12 Klientstorlek  Negativ 

H13 Klientstatus   Negativ  

H14 Uppdragstid  Negativ 
H15 
Uppdragskomplexitet 

 Negativ   

H16 Nära 
klientrelation 

 Negativ 

H17 Internrevisorers 
betydelse 

  Positiv  

Tabell 1 – Översikt hypotesers teoretiska förankring 
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I 
Kapitel 4 Empirisk metod 

detta kapitel redogörs för den empiriska metoden, där vi mer ingående kommer 

beskriva hur vi utfört vår studie och detta för att öka studiens replikerbarhet. 

Inledningsvis kommer vi presentera valet av en kvantitativ undersökningsmetod och en 

tvärsnittsbaserad undersökningsdesign i form av webb- enkäter. Därefter kommer studiens 

förundersökning att presenteras, vilken bestod av intervjuer med revisorer samt pilottestning 

av vår enkät. Vidare tydliggör vi studiens operationalisering, där vi beskriver hur data kring 

våra faktorer samlats in och kodats. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring vårt urval 

och bortfall i samband med datainsamlingen för enkätundersökningen. 

 
 
 
 

4.1 Kvantitativ    undersökningsmetod 
Syftet med vår studie var att identifiera faktorer som kan förklara revisorers professionella 

agerande. Den befintliga litteraturen på området var relativt omfattande och därför har vi 

också tillämpat ett deduktivt tillvägagångssätt. Med en deduktiv forskningsansats föreföll det 

oss naturligt att använda oss av en kvantitativ studie. Vi ville även kunna generalisera vårt 

resultat till andra grupper än de som varit aktuella i vår studie. Ett generaliserbart resultat 

kräver ett stort urval, vilket den kvantitativa undersökningsmetoden ger möjlighet till. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

En ytterligare anledning, som motiverar vårt val av undersökningsmetod, är att vi under 

studiens gång velat förhålla oss objektiva för att på så sätt minska den risk som föreligger att 

undersökningen kan komma att influeras av våra egna och andras subjektivitet. Objektiviteten 

utgör ännu en av den kvantitativa metodens fördelar (Bryman & Bell, 2005). Revisorers 

professionella agerande kan betraktas som ett relativt känsligt ämne och genom att utföra en 

kvantitativ studie ökar möjligheterna att erhålla mer tillförlitliga svar från revisorerna. 

 

Nackdelen med att använda sig av en kvantitativ metod är då istället att vi helt förlitar oss på 

de indikatorer som används i studien (Bryman & Bell, 2005), vilket i vårt fall baserades på en 

enkätundersökning. Exempelvis finns det en risk för att de respondenter som deltar i 

undersökningen inte besitter tillräckligt med kunskap för att kunna besvara vissa frågor. 

Ytterligare en nackdel med den kvantitativa metoden är att man vanligtvis antar att de 

personer som kommer besvara frågorna kommer uppfatta dem på samma sätt, vilket inte alltid 

är fallet (Bryman & Bell, 2005). För att undvika den kvantitativa metodens nackdelar hade 

alternativet istället varit att göra en kvalitativ studie. En av den kvalitativa metodens svagheter 
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är dock svårigheten att kunna generalisera resultat, eftersom denna metod vanligtvis baseras 

på en undersökning av ett fåtal individer (Jacobsen, 2002). I vårt fall hade detta inneburit att 

vi exempelvis intervjuat ett fåtal revisorer för att därigenom kunna konstatera något om deras 

professionella agerande. Detta hade gett oss en djupare förståelse för det professionella 

agerandet och de faktorer som förstärker och försvagar detta. Dock är vårt syfte inte att 

försöka förstå utan att förklara, vilket motiverar en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005). 

Som påpekats ovan var syftet att kunna göra en generalisering genom att identifiera faktorer 

som kan påverka revisorers professionella agerande, och genom en kvantitativ studie baserad 

på en enkätundersökning skapades möjligheten att nå ut till ett större antal respondenter än 

vad som hade varit möjligt vid en kvalitativ metod. 

 

4.2 Tvärsnitt som undersökningsdesign 
Vi ville genom vår studie generalisera vårt resultat i en så stor utsträckning som möjligt och 

detta genom att undersöka ett stort antal revisorer, varför det också föreföll sig naturligt för 

oss att använda en tvärsnittsdesign. Enligt Bryman och Bell (2005) är valet av en 

tvärsnittsdesign att föredra då forskare vill kunna generalisera resultatet till en population. 

Genom tillämpning av en tvärsnittsdesign kan data kring ett större antal variabler samlas in, 

vilket sker med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). 

 

Eftersom vår studie syftar till att kunna generalisera resultat till populationen revisorer var en 

fallstudie inte ett aktuellt alternativ för oss, då den innebär en studie av endast ett eller ett fåtal 

fall (Bryman & Bell, 2005). Genom att tillämpa en tvärsnittsdesign skapades möjligheten till 

att studera ett större antal fall som sedan kunde generaliseras, vilket också gjorde att tvärsnitt 

var att föredra framför fallstudie. 

 

En annan alternativ undersökningsdesign utgörs av den longitudinella designen, vilken 

innebär att undersökningen sträcker sig över en längre tidsperiod. Syftet med denna typ av 

undersökningsform är framförallt att kartlägga förändringar och få fram material kring de 

processer genom vilka förändringar skapas. (Bryman & Bell, 2005) För vår studie hade det 

kunnat innebära återkommande intervjuer med ett mindre antal revisorer för att se om deras 

uppfattningar och attityder kring professionellt agerande förändras. En longitudinell 

undersökningsdesign hade därför kunnat bidra med intressanta och givande förklaringar till 

revisorers professionella agerande, men med hänsyn till svårigheten att kunna generalisera 

resultatet samt tidsaspekten föredras ändå en tvärsnittsdesign framför den longitudinella 

undersökningsdesignen. 
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4.3 Metod för datainsamling 
Vid tillämpning av en tvärsnittsdesign kan data samlas in med hjälp av enkäter eller 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vår studie undersöker ett stort antal 

variabler ansåg vi att datainsamling via webb- enkäter (se Appendix 2.1) var den metod som 

lämpade sig bäst. Värt att tillägga är att vi även genomförde en förundersökning bestående av 

intervjuer med revisorer, där syftet framförallt var att öka förståelsen för begreppet 

professionellt agerande. En sammanställning av förundersökningen görs i nästföljande avsnitt. 

 

Som påpekats tidigare är vårt ämnesval (revisorers professionella agerande) relativt känsligt 

och vi såg därför en möjlighet i att använda oss av enkäter därför att att revisorerna då inte 

påverkas av någon intervjuare vid ifyllandet av enkäten, men också därför att revisorernas 

identitet skyddas till följd av enkätens anonymitetskrav (Bryman & Bell, 2005). 

 

En annan fördel med en enkätundersökning jämfört med strukturerade intervjuer är att 

svarsskevhet undviks, vilket enligt Bryman och Bell (2005) är vanligt förekommande vid 

strukturerade intervjuer. Det kan exempelvis innebära att respondenterna svarar det de tror att 

intervjuaren vill höra eller det som är mest socialt önskvärt. Opassande svar undviks därför i 

högre grad vid strukturerade intervjuer än vid enkätundersökning, vilket ytterligare gör att en 

enkätundersökning är mer passande för vår studie då vårt ämne som tidigare nämnts är 

känsligt. 

 

Att använda sig av enkäter, framförallt webb- enkäter, har även sina kostnadsfördelar 

beträffande administration jämfört med att istället genomföra strukturerade intervjuer. Ett val 

av strukturerade intervjuer hade även krävt mer tid att lägga på resor till och från de personer 

som skulle deltagit i vår undersökning. (Bryman & Bell, 2005; Saunders et al, 2009) Enkäters 

kostnadsfördelar och att de inte är så tidskrävande var därför andra skäl som talade för vårt 

val av undersökningsdesign. 

 

Vidare ställs frågorna i enkäter på exakt samma sätt till alla respondenter. Vid strukturerade 

intervjuer finns alltid en risk för att frågorna ställs olika vid olika intervjuer (Bryman & Bell, 

2005). Det är tänkbart att även små skillnader i frågeställningar kan medföra att frågan 

uppfattas olika, vilket medför andra svar. Ett ytterligare skäl för att använda en 

enkätundersökning är att enkäter anpassas efter respondenternas situation vad beträffar tid och 

möjlighet (Bryman & Bell, 2005). Då vi är medvetna om att revisorer arbetar mycket och 

långa dagar, skapar enkäter ändå möjlighet att få svar från stressade revisorer genom att de 

kan svara den tidpunkt på dygnet som passar dem bäst. 
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Vid vårt val av tvärsnittsdesign i form av enkäter var vi dock medvetna om den risk som 

förelåg för ett stort bortfall. För att kunna dra generella slutsatser måste dessa eventuella 

bortfall minimeras i största möjliga utsträckning. Genom att vi valde att använda oss av webb- 

enkäter istället för postenkäter, vilket är mer lättillgängligt för respondenterna, och genom att 

undvika öppna frågor i en större omfattning samt genom att vi valde att skicka ut vår enkät till 

den totala populationen av revisorer i Sverige ansåg vi att risken för bortfall reducerades. 

(Bryman & Bell, 2005) I samband med enkätutskicket skickades även ett introduktionsbrev 

(se Appendix 2.2), där tydliga instruktioner kring syftet med studien presenterades. Efter det 

första enkätutskicket skickade vi även ut två påminnelsebrev till de revisorer som inte svarat 

(se Appendix 2.3 och 2.4). Introduktionsbrev och påminnelser är två bra åtgärder för att 

minska bortfallet vid enkäter (Bryman & Bell, 2005). 

 

En annan nackdel med enkätundersökning är att respondenterna inte har någon närvarande 

som de kan fråga då de fyller i enkäten. Vid strukturerade intervjuer kan alltid respondenterna 

fråga intervjuaren om den inte förstår någon fråga. Det är vid enkätundersökning inte heller 

möjligt att ställa uppföljningsfrågor beroende på vad respondenten svarar, vilket hade gett en 

djupare förståelse för respondenternas tankegångar. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Ytterligare en nackdel med enkätundersökning är att det inte går att ställa för många frågor 

som respondenterna uppfattar som ointressanta, eftersom risken då finns för att de inte slutför 

enkäten, vilket bidrar till en lägre svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2005). Vid strukturerade 

intervjuer är denna risk mindre då det kan uppfattas som oartigt om respondenten helt 

plötsligt inte vill svara på fler frågor inom ett visst område. Det finns också en risk vid 

enkätundersökningar att respondenterna inte besvarar alla frågor (Bryman & Bell, 2005). 

Något som är lättare att undvika vid strukturerade intervjuer. 

 

Ytterligare nackdelar med att samla in data genom en enkät är att enkätfrågorna kan uppfattas 

olika av respondenterna, men också att respondenterna sitter på viktig information för vår 

studie som vi av någon anledning förbisett (Bryman & Bell, 2005). Med anledning av det 

valde vi därför att genomföra en förundersökning innefattande dels förintervjuer och dels 

pilottestning av enkäten. Genom förintervjuerna blev vi medvetna om revisorernas egna 

uppfattningar och tankar kring ett professionellt agerande, vilka vi därmed kunde ha i åtanke 

när vi färdigställde vår enkät. Beträffande pilotstudien bidrog den till konstruktiv feedback på 

utformningen av vår enkät, framförallt med hänsyn till frågornas utformning och de begrepp 

som vi använt oss av i enkäten. Eventuella missuppfattningar av olika frågor skulle leda till ett 
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missvisande resultat och genom att utföra en pilotstudie minskade vi denna risk. Nedan 

kommer en mer detaljerad beskrivning av vår förundersökning att göras. 

 

4.4 Förundersökning 
I samband med att vi utformade vår enkät genomförde vi två intervjuer med revisorer. Syftet 

med dessa intervjuer var att skapa oss en uppfattning om hur revisorer själva ser på 

professionellt agerande och om de påpekade något som vi under studiens gång förbisett. Vi 

såg även möjligheten till att få en bekräftelse av att vi fokuserat på rätt faktorer i vår studie, 

men också möjligheten till att få förslag på eventuella nya faktorer. Den intervjuguide som vi 

utgick från finns sammanställd i Appendix 1, där varje frågas betydelse motiveras. Vi 

kommer nedan att redogöra övergripande för intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes med en manlig och en kvinnlig revisor, vilka båda arbetade för två 

större revisionsbyråer i Sverige. Den manliga revisorn var 40 år, auktoriserad revisor och 

kontorschef på den byrå han var anställd vid. Den kvinnliga revisorn hade också titeln 

auktoriserad revisor och var 39 år. Intervjuerna bestod av dels en besöksintervju och dels en 

mail- och telefonintervju, och vi var medvetna om de fördelar och nackdelar som dessa två 

typer av intervjuer medförde. Vid en besöksintervju kan respondenternas svar komma att 

påverkas av dem som intervjuar, exempelvis till följd av ledande frågor (Bryman & Bell, 

2005). Vi förhöll oss dock objektiva under hela intervjun och förhoppningen var därmed att 

våra personliga tankar och uppfattningar kring vårt undersökningsämne minimerades. 

Besöksintervjun var vidare av en semistrukturerad karaktär, då vi utgick från en intervjuguide 

med ett antal öppna frågor. Frågorna ställdes inte helt och hållet i den ordning som finns 

presenterad i Appendix 1, utan vi såg en fördel i att ställa frågorna i den ordning vi bedömde 

lämpligast beroende på hur intervjun utvecklades. Intervjun kunde därför betraktas som ett 

samtal där respondenten gavs möjligheten att utforma sina egna svar. Genom detta 

tillvägagångssätt anpassade vi oss till respondenten och de ämnen som denne visade mest 

intresse för samtidigt som vi fick svar på de frågor vi ville. (Bryman & Bell, 2005) Vid 

mailintervjun ställdes samma frågor (Appendix 1) som under besöksintervjun. Fördelen med 

en mailintervju är att det inte föreligger samma problem beträffande risk för subjektiva åsikter 

och vi upplevde även att revisorn som besvarade frågorna via mail var mer öppen och ärlig 

och vågade framföra sina åsikter. Vid mailintervju föreligger dock en svårighet i att få mer 

utvecklade svar kring specifika frågor, men genom att vår respondent vid även var villig att 

diskutera sina svar via telefon ansåg vi dock att detta problem reducerades. Genom att 
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kombinera en besöksintervju med en mail- och telefonintervju erhöll vi fördelarna med båda 

dessa metoder. 

 

Det professionella agerandet utgör den beroende variabeln i vår studie och det var också 

denna faktor som vi hade en del svårigheter med att hitta indikatorer på i vår enkät. Vi såg 

därför en möjlighet att få hjälp med detta under intervjuerna genom att ta reda på vad 

professionellt agerande innebar för våra respondenter. Båda den manliga och kvinnliga 

revisorn påpekade professionens etiska värderingar som den viktigaste grunden för ett 

professionellt agerande. Kompetens och kunskap var andra faktorer som revisorerna menade 

var viktiga för att kunna agera professionellt. Den manliga revisorn nämnde även det 

förtroende som en revisor har gentemot sina klienter, där han menade att en revisor inte ska 

rubba det förtroende som föreligger och vanligtvis är det ärlighet från revisorns sida som 

uppskattas av klienter. 

 

Vi hade även en fråga där vi undrade när revisorerna själva ansåg att man brustit i sitt 

professionella agerande. Både den manliga och kvinnliga revisorn svarade att en prick, eller 

en erinran, från Revisorsnämnden är ett konkret bevis på att man som revisor inte agerat i 

enlighet med professionens värderingar. Den manliga revisorn påpekade även att bristfällig 

dokumentation är vanligt förekommande bland revisor, men att han var osäker på om det 

kunde betraktas som ett oprofessionellt agerande. Han menade att det är ett stort antagande att 

dra en gräns och säga att en bristfällig dokumentation tyder på ett oprofessionellt agerande. 

Vidare påpekade både den manliga och kvinnliga revisorn att det finns fler möjligheter vid 

större revisionsbyråer att fråga kollegor om hjälp och råd i tvetydiga situationer som kräver 

svåra ställningstagande jämfört med vid mindre byråer. 

 

När vi färdigställt vår enkät valde vi att pilottesta vår enkät. Syftet med pilotstudien var dels 

att säkerställa att våra enkätfrågor fungerade och dels att få konstruktiv feedback så att vi 

kunde förbättra vår enkät innan utskick. (Bryman & Bell, 2005) Vi ville även testa om 

frågorna och påståenden kring den beroende variabeln var tillförlitliga. Vi såg pilotstudien 

som en möjlighet att stärka vår kvantitativa studie och valde därför att testa enkäten på tre 

revisorer. Pilotstudien genomfördes på revisorerna som vi vid tidigare tillfälle intervjuat samt 

en ytterligare kvinnlig revisor. Denna kvinnliga revisor arbetade, likt de andra två revisorerna, 

på en större revisionsbyrå i Sverige, hon hade titeln godkänd revisor och var 34 år. Vi erhöll 

användbar feedback från pilotstudien, bland annat kring begrepp som kunde misstolkas och vi 

fick även hjälp kring att utforma en del svarsalternativ som vi själva inte hade tillräcklig med 
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kunskap om. Genom att vi tog till oss revisorernas feedback minskade vi risken för att vissa 

frågor senare skulle missuppfattas vid enkätutskicket (Bryman & Bell, 2005). 

 

De svar och den feedback som vi erhållit från både förintervjuer och pilotstudier kommer till 

viss del att redogöras för under kommande avsnitt 4.5 Operationalisering för att stärka vissa 

av de frågor, påståenden och svarsalternativ som vi använt oss av i vår enkät. 

 

4.5 Operationalisering 
Vårt syfte med studien var att identifiera faktorer som kan förstärka eller försvaga revisorers 

professionella agerande. För att kunna uppfylla vårt syfte var det av relevans att testa våra 

hypoteser som skapats utifrån befintlig forskning och egna diskussioner. Hypoteserna 

behövde därför operationaliseras, vilket innebär att de teoretiska begreppen omvandlas till 

empiriskt mätbara enheter (Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997). I detta avsnitt 

kommer vi därför att redogöra för hur våra variabler har operationaliserats samt hur de 

kommer kodas i våra kommande analyser. Operationaliseringen kommer senare hjälpa oss att 

ta reda på om det föreligger samband mellan våra variabler och om vi då kommer kunna 

bekräfta respektive förkasta våra hypoteser. 

 

4.5.1 Beroende variabler 

Vår beroende variabel utgörs av professionellt agerande och det är denna som utgör grunden 

för vår studie. Genom att hitta indikatorer som kan mäta det professionella agerandet kan vi få 

ett resultat som kan säga något om revisorers faktiska agerande. En av de största svårigheterna 

med vår undersökning var dock att hitta indikatorer som kunde mäta revisorernas 

professionella agerande, vilket resulterade i att vi ägnade mycket tid åt att diskutera kring 

möjliga indikatorer för denna variabel. Att studera revisorer utifrån den profession som de är 

medlemmar av bidrar till ett bredare perspektiv att se på deras agerande, vilket också gör att 

vår studie skiljer sig i jämförelse med många andra studier. Exempelvis har många tidigare 

studier fokuserat på revisorers oberoende eller objektivitet, vilket endast utgör en del av vad 

revisorsprofessionen som helhet karaktäriseras av.  För vår studie innebar det att vi även hade 

en del svårigheter i att finna liknande studier som gjorts på vårt valda område, för att 

därigenom kunna få idéer till hur vi skulle operationalisera vår beroende variabel. Vi utgick 

därför till stor del ifrån den litteratur som vi presenterat under vår teoretiska referensram för 

att hitta användbara indikatorer. Framförallt använde vi oss av teori och litteratur som Parsons 

(1939), Friedson (2001) och Elg och Jonnergård (2011) presenterat i sina studier. Vi såg även 

våra intervjuer med revisorerna som en möjlighet där vi kunde få förslag för hur vår beroende 

variabel kunde mätas. Både den manliga och kvinnliga revisorn påpekade att professionens 
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etiska värderingar var en viktig grund för ett professionellt agerande. Den manliga revisorn 

påpekade även att en erinran från Revisorsnämnden är ett mycket konkret belägg för att man 

som revisor agerat oprofessionellt. 

 

Således kunde vi utifrån diskussioner med respondenterna och varandra skapa ett antal frågor 

och påståenden för att mäta vår beroende variabel, professionellt agerande, vilka tydliggörs 

nedan. Genom att använda två frågor och tre påståenden för vår beroende variabel kunde vi 

belysa det professionella agerandet utifrån olika dimensioner. 

 

3.1: Jag följer alltid professionens etiska värderingar (FARs etiska regler). 
 

31.2: Jag sätter alltid professionens värderingar (FARs etiska regler) framför min byrås om 

dessa skiljer sig åt. 

31.3: Jag har alltid samhällets bästa i åtanke när jag arbetar. 
 

 
 

Fråga 32: Har du någon gång reviderat något som du vid ett annat tillfälle gett rådgivning 

om? 

Fråga 33: Har du någon gång fått en erinran eller varning från Revisorsnämnden? 
 

 
 

Vi kommer operationalisera det professionella agerandet med hjälp av tre stycken beroende 

variabler. Den första variabel benämns Erinran och baseras på fråga 33, vilken kodas genom 

0=Nej, som innebär att revisorerna inte fått en erinran från Revisorsnämnden, och 1=Ja, som 

innebär att revisorerna fått en erinran. Den beroende variabeln Erinran utgör studiens 

tydligaste stöd för att revisorer har agerat oprofessionellt och kommer därför också vara den 

variabel som vi utgår från när vi ska hitta den mest förklarande modellen för vår studie. 

Vidare får det till följd att de kriterier vi utgår från när vi bekräftar respektive förkastar våra 

hypoteser till största del baseras på hur de oberoende variablerna förhåller sig till variabeln 

Erinran i analyserna. Således kommer vi bekräfta de hypoteser som antingen har ett robust 

samband med Erinran eller minst två signifikanta samband, där det ena sambandet ska 

föreligga med Erinran. 

 

Vår andra beroende variabel benämns Felaktig revision och baseras på fråga 32, där Nej 

kodas som 0, vilket innebär att revisorerna aldrig har reviderat något som de vid ett tidigare 

tillfälle gett rådgivning om, och Ja kodas som 1, vilket istället innebär att revisorerna har 

reviderat något som de tidigare gett rådgivning om. 
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Den sista beroende variabel kommer benämnas Professionens värderingar och utgör en 

indexvariabel som innefattar påståendena 31.1, 31.2 och 31.3. Cronbach´s Alpha för denna 

indexvariabel ligger på 0,582, vilket är precis under den rekommenderade gränsen på 0,6 

(Hair et al, 2010). Vid en avrundning uppåt hamnar vi dock på 0,6, vilket gör att vi ändå kan 

välja att gå vidare med indexvariabeln i kommande analyser. Påståendena som inkluderas i 

indexvariabeln Professionens värderingar besvarades av revisorerna genom en 7- gradig 

likertskala, där 1 innebar att påståendet inte alls stämde överens med deras uppfattningar 

medan siffran 7 innebar att revisorerna ansåg att påståendet helt och hållet stämde överens 

med deras uppfattningar. Påståendena kodades därmed genom siffrorna 1-7, där en högre 

siffra också innebar ett mer professionellt agerande. 

 

4.5.2 Oberoende variabler 

Studiens beroende variabel, professionellt agerande, påverkas av olika bakomliggande 

faktorer, så kallade oberoende variabler. Dessa variabler kan hänföras till antingen 

revisionsbyrån, revisorn eller klienten. Nedan kommer dessa oberoende variabler samt hur de 

operationaliserats och kodats i vår studie presenteras. 

 

4.5.2.1 Oberoende variabler relaterade till revisionsbyrån 

 
Revisionsbyråns storlek 

Hypotes 1: Revisionsbyråns storlek tenderar att vara positivt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Tidigare studier har visat att det föreligger ett samband mellan revisionsbyråers storlek och ett 

professionellt agerande, där de mindre byråerna visat på svårigheter att agera professionellt 

(DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988). Det var därför av betydelse för oss att veta om revisorerna 

arbetade på någon av de fyra större revisionsbyråerna i Sverige, vilka är Deloitte, Ernst & 

Young, KPMG och PwC. Revisionsbyråers storlek har tidigare kategoriserats av Wallerstedt 

(2002) enligt följande: 

 
 

 Liten byrå: 0<11 revisorer 
 

 Mellanstor byrå: 11-200 revisorer 
 

 Stor byrå: >200 revisorer 
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Denna indelning har även Elg & Jonnergård (2011) använt sig av i sin studie när de undersökt 

skillnader i förutsättningar för karriären på olika revisionsföretag i Sverige. Vi valde därför att 

ställa följande frågor: 

 
 

Fråga 9: Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 
 

Fråga 10: Hur många revisorer arbetar på din revisionsbyrå (i Sverige)? 
 

 
 

Vi har valt att operationalisera variabeln Revisionsbyråns storlek genom fråga 9, vilket är ett 

val som baseras på den data som vi samlat in genom vårt enkätutskick. Datan visade nämligen 

på orimligt höga siffror rörande antalet revisorer (fråga 10) och vi förmodar att förklaringen 

till det är att många respondenter svarade på antalet anställda och inte antalet revisorer på den 

byrå de arbetar på. För att inte få ett missvisande resultat väljs därför fråga 9 som hade två 

svarsalternativ, Stor byrå och Övriga byråer. Stor byrå inkluderar de fyra stora 

revisionsbyråerna (Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC), vilka kodas som 1, och 

Övriga byråer inkluderar alla andra revisionsbyråer, vilka kodas som 0. 

 
Stadsstorlek 

Hypotes 2: Stadsstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Revisorers professionella agerande kan utifrån ett ryktesperspektiv tänkas påverkas av vilken 

stad de arbetar i. När det gällde stadsstorleken var vi intresserade av att veta om revisorerna 

arbetade i en stor eller liten stad, eftersom ryktesrisken kan antas vara större i en liten stad 

med ett lägre befolkningsantal. Vi ställde därför följande fråga: 

 
 

Fråga 5: Vilken typ av stad arbetar du i? 
 

 
 

Svårigheten som förelåg denna faktor var att dra en gräns för vart ryktesrisken upphörde att 

påverka revisorernas agerande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar in Sveriges 

städer i tre olika grupper baserat på invånarantal. SKL:s definition klargör att Sveriges 

storstäder (Stockholm, Göteborg, Malmö) har mer än 200 000 invånare, Sveriges större städer 

har mellan 50 000- 200 000 invånare och Sveriges mindre städer har 50 000 invånare eller 

mindre. (SKL, 2013) Tanken var att vi skulle använda oss av denna indelning, men efter att ha 

resonerat med både varandra och frågat revisorerna vid förintervjun kom vi fram till att det 

kunde föreligga ryktesrisk i städer med ett invånarantal omkring 200 000 också. Revisorerna 

påpekade dock att resonemanget endast kunde baseras på egna uppfattningar och ingen 
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konkret fakta. Vi valde därför att delvis använda oss av SKL:s indelning, vilket resulterade i 

nedanstående svarsalternativ: 

 
 

 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 
 

 Övriga 
 

 
 

Variabeln Stadsstorlek operationaliseras därmed genom fråga 5, där Storstad kodas som 1, 

vilket inkluderar de revisorer som arbetar i Stockholm, Göteborg eller Malmö, och Övriga 

städer kodas som 0. 

 
Organisatorisk socialisering 

Hypotes 3: Organisatorisk socialisering tenderar att vara negativt relaterat till 

professionellt agerande 

 

Organisatorisk socialisering som faktor är intressant därför att individers socialisering i stor 

utsträckning påverkar deras tankar och handlingar (Ickes & Gonzales, 1994), vilket gör att 

deras professionella värderingar blir tydligare (Iyer och Rama, 2004), vilket då skulle 

innebära att organisatorisk socialisering medför ett mer professionellt agerande. Å andra sidan 

är dagens revisionsbyråer mer kommersiella än tidigare (Agevall & Jonnergård, 2013), vilket 

innebär att stark organisatorisk socialisering och identifiering med revisionsbyrån resulterar i 

att revisorer anammar dessa intressen och värderingar, vilka står i konflikt med professionens 

värderingar och FARs etiska regler, där de sistnämnda menar att revisorer främst ska agera för 

samhällets bästa och inte för ekonomiska intressen. Vi anser att dessa kommersiella intressen 

är så starka att stark organisatorisk socialisering inom revisionsbyrån därför är en faktor som 

antas försvaga revisorers professionella agerande. 

 

Hur stark organisatorisk socialisering är beror både på revisionsbyrån och den enskilde 

revisorn. För att stark organisatorisk socialisering ska kunna ske måste först och främst 

revisionsbyrån skapa förutsättningar för detta. Agevall & Jonnergård (2013) anser att den 

professionella identitetsskapande processen börjar då en revisor anställs vid en revisionsbyrå, 

genom den socialisering som då sker. En del i denna inledande fas av socialisering kan antas 

vara ett väl utvecklat introduktionsprogram för nyanställda, så för att testa styrkan i den 

inledande fasen av den organisatoriska socialiseringen prövades följande påstående: 

 

28.4 Det finns ett utvecklat program för nyanställda på min revisionsbyrå 
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För att få reda på vilka förutsättningar för stark organisatorisk socialisering som 

revisionsbyrån skapar efter den första tiden som nyanställd, ställs följande påståenden: 

 

28.2:Det förekommer ofta sociala aktiviteter på min byrå. 

28.5: Det ges många interna utbildningar på min byrå 

Vidare visade Bamber och Iyers (2002) studie att en identifiering med revisionsbyrån kan 

stärka revisorers professionella identitet, om revisorer stöttas av byrån i sin professionella roll. 

Vi menar därför med nedanstående påstående undersöka i vilken utsträckning revisionsbyrån 

stöttar revisorn i dennes professionella roll. En hög samstämmighet med påståendet innebär i 

så fall att revisorn vid en stark identifiering med revisionsbyrån också kan få en starkare 

professionell identitet och därför i högre utsträckning kan antas agera professionellt. 

 

28.1: Jag upplever att min byrå fullt ut stöttar mig i min professionella roll. 
 

 

Då stark organisatorisk socialisering även kan antas leda till stark identifiering med 

revisionsbyrån, kan vi genom att mäta styrkan i identifieringen med revisionsbyrån också få 

ett mått på styrkan i socialiseringen. För att mäta revisorers grad av identifiering med 

revisionsbyrån används ett av de påståenden som Bamber & Iyer (2007) gjorde i sin studie för 

att mäta detta. 

 

28.2: När jag talar om min revisionsbyrå säger jag vanligtvis ”vi” istället för ”dem” 
 

 

Att säga ”vi” istället för ”dem” menar vi visar att revisorn identifierar sig med och känner 

tillhörighet till gruppen revisionsbyrå. Att känna en stark tillhörighet till revisionsbyrån tyder 

alltså på stark socialisering. 

 

Revisorers enskilda inverkan på styrkan i socialiseringen mäter vi vidare genom att ställa 

nedanstående fråga och påstående, där vi antar att revisorers professionella agerande påverkas 

mer av stark organisatorisk socialisering, ju längre de varit anställda på en och samma byrå 

samt ju mer de umgås privat med andra medarbetare på byrån. 

 

Fråga 23: Hur många år har du arbetat för din nuvarande revisionsbyrå? 

28.6: Jag umgås ofta privat med medarbetare på min byrå 

För att kunna analysera denna faktor skapades ett index av påstående 28:1 – 28:6, som vi 

benämner Organisatorisk socialisering. Indexet uppnår ett Cronbachs alpha-värde på 0,755. 
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Då detta är ett bra värde (Hair et al, 2010), och dessa sex påståenden beskriver socialisering 

på olika sätt och i olika skeden, samtidigt som fråga 23 endast beskriver en del av 

organisatorisk socialisering och inte alls tar hänsyn till den socialisering som sker den första 

tiden på revisionsbyrån efter nyanställning, valde vi att endast använda indexet i analysen. 

Organisatorisk socialisering kodas genom en siffra mellan 1-7, där en låg siffra tyder på en 

låg grad av organisatorisk socialisering och en hög siffra innebär en hög grad av 

organisatorisk socialisering. 

 

Rådgivningstjänster 

Hypotes 4: Rådgivningstjänster tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Agevall och Jonnergård (2013) påpekar att konsultverksamheten inom revisionsbranschen har 

fått en stor plats på senare år och den inkomst som denna verksamhet inbringar kan för många 

byråer ses som en avgörande inkomstkälla. Tidigare studier betonar de ekonomiska 

incitament som rådgivningstjänsterna skapar och att de skulle påverka revisorer till att bortse 

från finansiella felaktigheter hos sina klienter och därmed agera utanför professionens 

värderingar (DeFond et al, 2002; Iyer & Rama, 2004; Simunic, 1984; Warren & Alzola, 2009; 

Wright & Wright, 1997). Det var därför av vikt för oss att veta om revisorerna tillhandahöll 

rådgivningstjänster och i så fall i vilken utsträckning, därför ställdes följande frågor: 

 
 

Fråga 21: Erbjuder din revisionsbyrå rådgivningstjänster? 
 

Fråga 22: Om du svarat ja på ovanstående fråga; hur många timmar per vecka utför du 

rådgivningstjänster (inkluderar alla tjänster förutom traditionell revision)? 

 
 

Beträffande fråga 22 var vi osäkra på hur denna skulle formuleras för att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika misstolkningar vid enkätundersökningen. Vi diskuterade därför frågan 

med revisorerna, vilket resulterade i ovanstående fråga. 

 
 

Vi har valt att operationalisera variabeln Rådgivningstjänster genom fråga 22. Vårt 

datamaterial visade att det endast var ett fåtal revisorer som inte tillhandahöll 

rådgivningstjänster, vilket gjorde att variansen i svaren på fråga 21 var för liten för att kunna 

ta med den i analyserna. Variabeln Rådgivningstjänster kodades som en kvotvariabel baserat 

på n antal timmar 
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Intern konkurrens 

Hypotes 5: Intern konkurrens tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Enligt Jonnergård & Stafsudds (2009) studie visades tendenser till konkurrens mellan 

revisorer om klienter, då kvinnliga revisorer som kom tillbaka från barnledighet inte fick 

tillbaka ”sina” tidigare kunder utan fick uppsöka nya. Denna konkurrens menar vi är negativ 

för revisorers professionella agerande, då det bland annat finns en risk för att revisorer i rädsla 

för att förlora sina klienter, agerar utanför sin professionella roll. 

 

Då det är de revisorer som lyckas marknadsföra sig själva bäst som lyckas avancera på 

revisionsbyråer (Mueller et al, 2011) innebär det en intern konkurrens mellan revisorer, där ett 

oprofessionellt agerande uppmuntras. Vidare belönas de revisorer som bäst uppnått sina 

försäljningsmål (Agevall & Jonnergård, 2013) och alltså inte de som agerar mest 

professionellt, vilket ytterligare gör att intern konkurrens antas försvaga revisorers 

professionella agerande. 

 

För att testa denna faktor ställde vi nedanstående två påståenden i enkäten: 
 

 

28.7: Jag undviker att vara borta från arbetet under en längre period (exempelvis 

tjänstledighet eller föräldraledighet) på grund av konkurrens mellan medarbetarna 

28.8: Det råder konkurrens mellan medarbetarna på min byrå. 

 
 
 

För att kunna analysera svaren från dessa påståenden skapades en indexvariabel med ett 

Cronbachs alpha-värde på 0,604. Indexet benämns Intern Konkurrens och operationaliseras 

genom siffror i intervallet 1 till 7, där en låg siffra tyder på en låg upplevd intern konkurrens 

och en hög siffra tyder på en hög upplevd intern konkurrens. 

 

4.5.2.2 Oberoende variabler relaterade till revisorn 

Kön 

Hypotes 6a: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara positivt relaterade till 

mer professionellt agerande 

 

Hypotes 6b: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara negativt relaterade till 

professionellt agerande 
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En av våra oberoende variabler är kön och genom denna vill vi undersöka om revisorernas 

könstillhörighet har en påverkan på deras professionella agerande. Revisorernas kön var 

därför av betydelse att ta reda på och följande fråga ställdes: 

 
 

Fråga 1: Är du man eller kvinna? 
 

 
 

Tidigare forskning har visat att det föreligger skillnader mellan manliga och kvinnliga 

revisorer med hänsyn till deras riskbenägenhet och möjligheter att skapa nätverk (Gold et al, 

2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011). Beträffande riskbenägenhet tenderar 

män generellt att var mer riskbenägna än kvinnor (Byrnes et al, 1999), vilket visat sig vara 

fallet även inom revisorsyrket (Gold et al, 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Manliga 

revisorer har även i tidigare studier visat sig ha lättare för att skapa sociala relationer och 

nätverk jämfört med kvinnliga revisorer (Mueller et al, 2011). Kombinationen av att vara 

riskbenägen och ha lättare för att skapa nätverk skulle kunna resultera i ett oprofessionellt 

agerande. För att kunna ta reda på om ett sådant samband förelåg ställdes därför följande 

påståenden: 

 
 

29.1: Jag har ett stort kontaktnät som jag utnyttjar i mitt arbete. 

29.4: Jag är bra på att skaffa nya klienter. 

29.5: Jag anser mig själv vara en riskbenägen person. 
 

 
 

Ovan nämnda argument talar för att kvinnliga revisorer skulle agera mer professionellt 

jämfört med sina manliga kollegor. Vi hade dock starka argument som också talade emot 

detta. Då tidigare studier visat att män i högre utsträckning än kvinnor vill lämna branschen 

(Fogarty, 1996) och att kvinnor tydligt märker att män har lättare för att avancera inom 

revisionsbyrån (Anderson-Gough et al, 2005) finns en risk för att kvinnor i form av en annan 

professionell identitet, av missnöje agerar mindre professionellt.  För att testa mothypotesen 

ställdes därför två påståenden där revisorer på en sjugradig skala fick bedöma i vilken grad 

påståendena stämmer in på hur de känner. Genom att jämföra hur kvinnliga respektive 

manliga revisorer svarat, erhålls information om hur kvinnor respektive män upplever detta 

och vad som skiljer i deras uppfattningar. 

 
 

29.2: Jag upplever att män och kvinnor behandlas olika på revisionsbyrån 



vissa revisorer inte skulle kunna definiera sitt civilstånd med endast de övriga två 
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29.3: Jag upplever svårigheter i att bli accepterad på min arbetsplats 
 

 

Variabeln Kön operationaliserades genom fråga 1: Är du man eller kvinna? vilken kommer 

benämnas Kön i kommande analyser och modeller. I fråga 1 kodades man som 0 och kvinna 

som 1. Vidare operationaliseras variabeln Kön genom en indexvariabel som består av 

påståendena: 29.1: Jag har ett stort kontaktnät som jag utnyttjar i mitt arbete, 29.4: Jag är 

bra på att skaffa nya klienter och 29.5: Jag anser mig själv vara en riskbenägen person. De 

tre påståendena kan alla hänföras till hypotes 6a och Cronbach´s alpha för denna 

indexvariabel ligger på 0,636. Det kan nämnas att vi försökte skapa en indexvariabel som 

inkluderade samtliga fem påståenden, men Cronbah´s alpha resulterade i ett värde under 0,6 

(Hair et al, 2010), vilket gjorde att detta inte var möjligt. Vi valde därför att inte ta med 

påstående 29.2 och 29.3 i kommande analyser. 

 

Indexvariabeln för kön kommer hädanefter att benämnas som Kön (index) och påståendena 

som ingår i denna indexvariabel besvarades av revisorerna genom en 7-gradig likertskala, där 

1 innebar att påståendet inte alls stämde överens med deras uppfattningar medan siffran 7 

innebar att revisorerna ansåg att påståendet helt och hållet stämde överens med deras 

uppfattningar. Påståendena för Kön(index) kodades därmed genom siffrorna 1-7, där en hög 

siffra innebar ett mindre professionellt agerande och en låg siffra ett mer professionellt 

agerande. 

 

Familjesituation 

Hypotes 7a: Att ha en partner tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Hypotes 7b: Att ha barn tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

I vår modell tydliggörs faktorn familjesituation, vilken inkluderade både civilstånd och att ha 

barn. Frågor rörande civilstånd och barn ställdes således för att kunna ta reda på om de hade 

en påverkan på revisorers professionella agerande med hänsyn till den tidspress och det 

ansvar som följer med en partner och/eller barn. För att kunna mäta civilstånd ställdes 

följande fråga: 

 

Fråga 3: Civilstånd? 
 

 

Svarsalternativen för denna fråga utgjordes av Gift/Partner, Ensamstående och Annat. Vi 

valde att ha ett svarsalternativ benämnt Annat eftersom det kunde föreligga en risk för att 
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svarsalternativen. Vi såg alternativet Annat som en möjlighet att tillfredsställa samtliga 

respondenter. 

 

Operationaliseringen av variabeln Civilstånd genomfördes med fråga 3, där det endast var ett 

fåtal revisorer som använt sig av svarsalternativet Annat. Samtliga revisorer som använt sig 

av detta svarsalternativ hade även utvecklat sitt svar, där två typer av svar kunde identifieras: 

Sambo och Pojk-/Flickvän. Enligt vår mening kan båda dessa svarsalternativ likställas med 

svarsalternativet Gift/Partner och därför valde vi att inkludera de revisorerna i den kategorin. 

Gift/Partner kodades som 1 och Ensamstående kodades som 0. 

 

Den befintliga litteraturen påpekar att kompetens är en viktig faktor för att kunna agera 

professionellt (Elg & Jonnergård, 2011). Att vara revisor innebär en ständigt pågående 

process som bidrar till nya erfarenheter och kunskaper. Jonnergård & Stafsudd (2009) påpekar 

att föräldraledighet ökar risken för att förlora kompetens, vilket därmed skulle påverka 

revisorernas förmåga att agera professionellt. Vi var därför intresserade av att ta reda på om 

revisorerna hade barn eller inte och därför ställdes följande fråga: 

 

Fråga 4: Hur många barn har du? 
 

 

I samband med ovanstående fråga var det relevant för oss att även veta ålder på det yngsta 

barnet hos de revisorer som angett att de har barn. Barnets ålder var av betydelse för att ta 

reda på i vilken utsträckning revisorerna kunde tänkas ha barnansvar, det vill säga att ett äldre 

barn sannolikt inte kräver lika mycket ansvar som ett yngre barn. Vi ställde därför följande 

fråga: 

 

Fråga 5: Om du har barn; hur gammalt är ditt yngsta? 
 

 

Variabeln Att ha barn operationaliserades genom fråga 4, eftersom vi såg tendensen för 

multikollinearitet i våra analyser mellan fråga 5 och revisorerna ålder. För att undvika 

missvisande resultat valdes därför fråga 4. Variabeln kommer att benämnas Antal barn i 

kommande analyser och modeller, och kodas som en kvotvariabel baserat på n antal barn. 

 

Ålder 

Hypotes 8: Ålder tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Jonnergård och Stafsudds (2009) studie visade att äldre revisorer lättare blir respekterade och 

får lättare gehör hos klienter än yngre revisorer. En högre grad av respekt från klienter borde 

innebära att revisorers beslut i en större utsträckning respekteras av klienter utan att dessa 



85 

 

 

utövar påtryckningar för att påverka eller försöka förändra redan tagna beslut, vilket 

underlättar för revisorer att arbeta professionellt. Vidare har studier visat att en högre ålder 

innebär en större etisk mognad, vilket borde göra det lättare att arbeta i enlighet med FARs 

etiska regler. Vi argumenterar därför för att ålder är en faktor som stärker revisorers 

professionella agerande. Ålder operationaliseras genom enkätfråga 2 och kodas med den siffra 

som respondenten svarar, alltså n antal år. 

 

Fråga. 2: Hur gammal är du? 
 

 

Delägarskap 

Hypotes 9a: Delägarskap tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 

Hypotes 9b: Delägarskap tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 

Då det är relativt många revisorer som även är delägare i sin revisionsbyrå genom ett 

professionellt partnerskap (Greenwood et al, 1990) kan antas att de som är delägare har andra 

incitament än de övriga anställda revisorerna. Som delägare av en revisionsfirma borde finnas 

en större rädsla för skandaler eftersom delägare inte bara har sitt eget rykte att tänka på, utan 

också hela revisionsbyråns. Vidare kan medvetenhet om en grupptillhörighet stärka det 

känslomässiga engagemanget i gruppen (Ellemers et al, 2004), vilket gör att delägare 

identifierar sig mer med revisionsbyrån än övriga anställda revisorer, och därför i ännu högre 

grad arbetar för att byrån utifrån ska uppfattas på ett bra sätt. 

 

Å andra sidan har det enligt vissa forskare skett en förändring, då revisonsfirmor gått från 

enbart traditionell revision, till erbjudande av diverse olika konsulttjänster. Fokus har 

förflyttats till ett vinstmaximerande. (Warren & Alzola, 2009) Som delägare i en 

revisionsfirma erhålls med jämna mellanrum utdelningar. Ju större vinst firman gör, desto 

större borde utdelningarna generellt bli. Detta kan leda till ekonomiska incitament för 

revisorer som är delägare att agera utanför sin professionella roll i strävan efter att få så höga 

utdelningar som möjligt. 

 

Då det finns starka argument för att delägarskap både skulle kunna förstärka och försvaga 

revisorers professionella agerande ställdes alltså två mothypoteser. För att kunna testa dessa 

frågades: 

 

Fråga 11: Är du delägare i revisionsbyrån? 
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Då argumenten bakom hypotesen som påstår att delägarskap skulle kunna vara negativt 

relaterat till professionellt agerande, handlar om ekonomiska incitament för revisorer som är 

delägare, valde vi att fråga om revisorers lönenivå för att helt enkelt se hur mycket som skiljer 

mellan revisorer som är delägare och revisorer som inte är det, och om de bägge gruppernas 

professionella agerande påverkas av detta. I en av förintervjuerna framkom att denna fråga 

kan vara lite känslig, vilket gjorde att vi valde att inte ha ett öppet svarsalternativ, utan gjorde 

sex svarsalternativ med olika lönenenivåer i enlighet med de Jonnergård & Stafsudd (2009) 

använder i sin studie. I samband med pilotstudien frågade vi sedan specifikt om dessa 

intervall var bra, vilket samtliga revisorer tyckte. Frågan löd alltså: 

 

Fråga 24: Genomsnittlig lön per år (inklusive bonus och utdelning vid delägarskap) 
 

 

Då fråga 11 ger ett mer direkt svar på delägarskap än fråga 24, valde vi att endast ha med 

fråga 11 i analysen. Delägarskap kodas som 0 för ej delägare och 1 för delägare. Det kan 

nämnas att vi i samband med regressionsanalyserna, under kapitel 5, kommer presentera 

alternativa modeller för att visa på andra utfall av våra modeller vid tillämpning av andra 

indikatorer för de oberoende variablerna. I dessa alternativa modeller kommer vi tillämpa 

fråga 24 om revisorers genomsnittliga lön, där de sex löneintervallen kodas från 0-6, där 0 

innebär en lön under 300 000 kronor och 6 en lön över 700 000 kronor. 

 

Erfarenhet 

Hypotes 10: Erfarenhet tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Enligt Warren och Alzola (2009) utsätts revisorer ständigt för påtryckningar från olika håll, 

framförallt från klienter. Detta var något som även den manliga revisor påpekade, där han 

menade att påtryckningar är mycket vanligt inom revisorsbranschen och revisorer måste vara 

påläst för att reducera risken att förlora klienter. Moreno och Bhattacharjee (2003) påpekar att 

revisorer med mer erfarenhet och därmed mer kunskap har lättare för att hantera och 

balansera olika påtryckningar, vilket skulle bidra till ett mer professionellt agerande. I Sverige 

skiljer man vanligtvis på auktoriserade revisorer och godkända revisorer. För att kunna bli 

godkänd revisor krävs tre års studier och minst tre års yrkeserfarenhet (Revisorsnämnden, 

2013b). Auktoriserad revisor, vilken utgör den högre nivån, kräver istället fyra års studier och 

minst fem års yrkeserfarenhet. (Revisorsnämnden, 2013c) Auktoriserade revisorer skulle 

alltså normalt sett ha både mer kunskap från utbildning och mer erfarenhet, vilket skulle bidra 

till att de sannolikt också kan hantera påtryckningar bättre jämfört med godkända revisorer. 
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För att ta reda på revisorernas erfarenhet ställdes därför följande frågor samt ett påstående 

som utformats utifrån egna resonemang: 

 

Fråga 7: Vilken titel har du? 
 

Fråga 8: Hur många år har du arbetat som revisor? 

29.8: Jag tar alltid hänsyn till mina klienters åsikter. 

 
 

Variabeln Erfarenhet operationaliserades genom fråga 7, där Auktoriserad revisor kodades 

som 1 och Godkänd revisor kodades som 0. 

 
 
Revisorers karriärmål 

Hypotes 11: Karriärmål i linje med professionens värderingar tenderar att vara positivt 

relaterat till professionellt agerande 

 

I vår modell presenterade vi variabeln karriärmål som en påverkande faktor för revisorers 

professionella agerande. Francis (1985) identifierade i sin studie nio mål som individer kan 

motiveras av i sin karriär. De nio karriärmålen utgörs av: Materiella belöningar, 

Makt/Inflytande, Personlig utveckling, Expertis, Kreativitet, Sociala relationer, 

Självständighet, Säkerhet och Status. Francis (1985) identifierar dessa nio mål genom att 

presentera 72 påståenden, där varje mål kan kopplas till 8 påståenden var. Två senare studier 

som använt sig av Francis (1985) påståenden vid undersökning av studenter i redovisning och 

revisorsassistenter är Chia (2003) och Chia et al (2008). 

 

Att basera sin undersökning på 72 påståenden bidrar till en omfattande studie där resultatet 

sannolikt kan betraktas som tillförlitligt. Eftersom karriärmål var en av de faktorer som enligt 

vår teoretiska modell kan påverka revisorers professionella agerande ansåg vi att karriärmål 

som enskild faktor inte kunde ta en så stor plats i vår enkät. Vi valde därför att inte använda 

oss av Francis (1985) 72 påståenden och istället följa Elg & Jonnergårds (2011) 

tillvägagångssätt när de undersöker vad en bra karriär innebär för svenska revisorer. Elg & 

Jonnergårds (2011) metod baseras då istället på att de tillfrågade revisorerna får rangordna 

svarsalternativen från 1-9, där 1 står för det alternativ som stämmer in mest på dem och 9 står 

för det alternativ som stämmer in minst på dem. Vi utformade därför nedanstående fråga: 

 

Fråga 25: Nedan presenteras 9 karriärmål. Vi vill att du rangordnar målen efter vad det är 

som motiverar just dig i karriären, där siffran 1 anger det mål som är mest viktigt och siffran 

9 anger det mål som är minst viktigt. Samma siffra får alltså inte användas mer än en gång. 
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Under vår pilotstudie påpekade även en revisor att vi med fördel kunde koppla karriärmålet 

expertis till kunskap för att på så sätt förtydliga detta mål. Elg & Jonnergård (2011) har också 

valt att benämna detta mål som kunskap i sin studie. Med hänsyn till revisorns kommentar 

samt Elg och Jonnergårds (2011) undersökning valde vi därför att benämna karriärmålet 

Expertis för Expertis/Kunskap. 

 

Vidare följdes fråga 26 av två tillhörande frågor: 
 

 

Fråga 26: Har du något annat karriärmål som inte tagits upp i frågan ovan? 
 

 

Fråga 27: Om du svarat ja på ovanstående fråga; vilket karriärmål tänker du då på och hur 

skulle du rangordna detta (1-9)? 

 

Vi ställde dessa frågor av två anledningar. Den första anledningen är att vi kan ha förbisett 

något mål som revisorerna anser är av stor betydelse för deras karriär. Den andra anledningen 

är att de genom ett öppet svarsalternativ ges en möjlighet att själva skriva ett mål och därefter 

rangordna detta. Att revisorerna ges möjligheten att rangordna ett mål skapar ett tillfälle för 

dem att kunna uttrycka sig och visa på andra karriärmål som är av betydelse. 

 

Variabeln Karriärmål operationaliseras genom fråga 25, där revisorerna ombads rangordna de 

nio målen från 1-9. Jämfört med den 7-gradiga likertskalan, som används vid studiens 

påståenden, innebär denna rangordningskala att det mål som rangordnas med siffran 1 utgör 

det viktigaste karriärmålet, medan det mål som rangordnas med siffran 9 utgör det minst 

viktiga karriärmålet. Värt att nämna är att det endast var ett fåtal revisorer som svarade på 

fråga 27 och angav andra karriärmål än de som tydliggjorts i fråga 25. Politik och Balans i 

livet var två mål som påpekades, det var dock för få svar för att vi skulle kunna skapa ett nytt 

karriärmål att ha med i våra analyser. 

 

Vidare har vi i vår studie inte med karriärmålet Sociala relationer. Förklaringen till det är att 

tre av de nio karriärmålen visade för höga VIF- värden i regressionsanalysen och dessa mål 

utgjordes av Materiella belöningar, Makt/Inflytande och Sociala relationer. Eftersom en av de 

egenskaper som karaktäriserar en profession är att medlemmarna drivs av andra krafter än 

ekonomiska (Parsons, 1939) ansåg vi att Materiella belöningar bör vara kvar, då det kan 

försvaga det professionella agerandet. Vårt val stod därför mellan Makt/Inflytande och 

Sociala relationer där karriärmålet Makt/Inflytande kan tänkas vara mer negativt för det 

professionella agerandet än Sociala relationer. En ytterligare diskussion kring hur vi gick 
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vidare för att säkerställa att inga andra resultat påverkades av vår borttagna variabel kommer 

föras längre fram i samband med regressionsanalyserna. 

 

4.5.2.3 Oberoende variabler relaterade till klienten 

Klientstorlek 

Hypotes 12: Klientstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Tidigare studier har undersökt om klientens storlek har en påverkan på revisorers 

professionella agerande eller inte. Resultaten från studierna har dock visat på skilda resultat 

och det föreligger således en oklarhet i denna variabels inverkan på revisorers agerande. 

(Chung & Kallapur, 2003; Reynold & Francis, 2001) Klientens storlek har vi mätt genom 

nettoomsättningen i kronor. Anledningen till att vi valde att mäta klientens storlek efter 

nettoomsättning och inte antalet anställda var att vi förväntade oss att revisorerna skulle ha en 

bättre uppfattning om omsättningen hos de klienter som de reviderar. Detta val var något som 

även bekräftades under vår pilotstudie. Följande fråga ställdes därför för att ta reda på 

klientens storlek: 

 
 

Fråga 14: Vänligen bedöm hur stor omsättning majoriteten av dina klientföretag har? 
 

 
 

Tanken var att ha omsättningsintervall som svarsalternativ eftersom det kunde underlätta för 

våra respondenter vid besvarandet av frågan. Från början utgick vi därför från Statistiska 

centralbyråns statistik över företags storleksklass efter omsättning (SCB, 2013a). Under två av 

våra pilotstudier erhöll vi dock förslag på alternativa intervall, vilket resulterade i 

nedanstående svarsalternativ: 

 
 

 Under 1 000 000 kr 
 

 1000 000-10 000 000 kr 
 

 10 000 001-20 000 000 kr 
 

 20 000 001-30 000 000 kr 
 

 40 000 001-50 000 000 kr 
 

 Över 50 000 000 kr 
 

 
 

Våra respondenter påpekade att vi genom denna indelning skulle reducera risken för att 

många av revisorerna skulle hamna inom samma intervall. 
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För att mäta klientens storlek hade vi även två påståenden vilka tydliggörs nedan. 
 

 
 

30. 5: Jag anstränger mig mer för att behålla en större klient än en mindre. 
 

30.10: Arbetet hos större klienter innebär proportionerligt mer rådgivning än hos mindre 

klienter. 

 
 

Innan vi pilottestade vår enkät hade vi i åtanke att påstående 30.5 kunde uppfattas som 

aningen för rakt på, men revisorerna hade inte reagerat på detta och vi beslöt oss därför för att 

behålla påståendet. Under intervjun med den manliga revisorn framkom det även att de 

arbetar aktivt med att få in intressanta klienter till byrån, vilka dels utgörs av klienter som kan 

betala för de tjänster som utförs, så kallade solida klienter. Eftersom klientens storlek har visat 

ett starkt samband med antalet rådgivningstjänster, vilka bidrar till ett större arvode (Wright & 

Wright, 1997), motiveras även påstående 30.10. 

 
 

Vi valde att operationalisera variabeln Klientstorlek genom påstående 30.5: Jag anstränger 

mig mer för att behålla en större klient än en mindre. Att vi valde detta påstående baseras dels 

på dess tydlighet, alltså att det är svårt att misstolka, dels på att påståendet visade sig starkt 

när vi testade olika modeller. Påståendet besvarades av revisorerna genom en 7-gradig 

likerskala, där 1 innebar att påståendet inte alls stämde överens med deras uppfattningar 

medan siffran 7 innebar att revisorerna ansåg att påståendet helt och hållet stämde överens 

med deras uppfattningar. För variabeln Klientstorlek innebär det att de revisorer som svarat en 

7:a anser att de anstränger sig mer för att behålla en större klient än en mindre, vilket tyder på 

ett mindre professionellt agerande. Påståendet kodades genom siffrorna 1-7. 

 
Klientstatus 

Hypotes 13: Klientstatus tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

En faktor som har stor betydelse för styrkan i klientidentifieringen är klientens status. 

Eftersom revisionsbyråer och klientfirmor kan innebära hög status finns det risk för att 

revisorer hellre identifierar sig med dessa grupper än professionen, vilket kan leda till 

beroende bedömningar. Vidare finns det en risk för att revisorer betraktar stora prestigefyllda 

klienter som potentiella framtida arbetsgivare, vilket ytterligare ökar identifieringen med 

dessa (Bamber & Iyer, 2007). Då klientens status alltså kan påverka revisorer och deras 
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professionella agerande antas detta vara en faktor som kan försvaga revisorers professionella 

agerande. 

 

För att testa denna faktor använde vi oss av tre påståenden som samtliga syftade till att få 

information om hur viktig revisorerna tycker att klienters status egentligen är. För att kunna 

göra detta skulle respondenterna ha en genomsnittlig klient i åtanke. 

 

30.6: Jag upplever att min klient har hög status 
 

 

30.7: Min klient anses vara en av de bästa företagen att arbeta för 

30.8: Jag tycker klientens status är viktig 

För att kunna analysera dessa tre påståenden tillsammans skapades en indexvariabel med ett 

Cronbachs alpha-värde på 0,792. Indexet benämns Klientstatus och kodas genom en siffra 

mellan 1 och 7 i enlighet med respondenternas svar på varje påståenden, där en låg siffra visar 

att revisorn inte tycker att klientens status är viktig och en hög siffra innebär att revisorn i hög 

grad tycker att klientens status är viktig. 

 

 
Uppdragstid 

Hypotes 14: Uppdragstid tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

En relation som pågått under en längre tid skapar förtroende mellan parterna (Seabright, 

1992). Två studier som funnit ett negativt samband mellan uppdragstid och revisorers 

professionella agerande är Bazerman et al (1997) och Carey och Simnett (2006), där de 

påpekar att revisorer som haft en längre relation med klienter tenderar att vara mer 

accepterande i sina bedömningar. Det var därför av vikt för oss att ta reda på hur länge 

revisorerna i genomsnitt är valda för sina klienter och därför ställdes följande fråga: 

 
 

Fråga 12: Hur många år är du i genomsnitt vald som revisor hos en klient? Utveckla gärna 

ditt svar om detta behövs. 

 
 
Shockley (1981) väljer i sin studie att mäta längden på revisor- och klientrelationen utifrån två 

kategorier, närmare bestämt 5 år eller mer och under 5 år. Att endast ha två svarsalternativ 

kan betraktas som begränsat och vi valde därför att istället ha ett öppet svarsalternativ på 

denna fråga för att få så mycket information som möjligt. 
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I samband med denna variabel ställdes även två påståenden. 
 

 
 

30.9: Jag upplever svårigheter i att vara nytänkande i min granskning hos klienter jag 

reviderat under en längre period. 

30.11: Att jag känner min klient underlättar mitt arbete. 
 

 
 

Påstående 30.9 syftar till att ta reda på om revisorerna upplever att de faller in i 

institutionaliserade vanor och rutiner hos klienter som de reviderat under en längre tid. En 

svårighet med detta påstående var att finna ett begrepp som var relativt synonymt till 

begreppet institutionaliserad. Vi hade bland annat förslag som innovativ och förnyande, men 

respondenterna påpekade att de begreppen i viss grad kunde misstolkas. Den kvinnliga 

revisorn kom därför med förslaget nytänkande, vilket vi valde att använda istället. Vi 

reducerade därför risken för att begreppet och påståendet som helhet skulle kunna misstolkas 

vid enkätundersökningen. 

 
 

Variabeln Uppdragstid operationaliserades genom påstående 30.9: Jag upplever svårigheter i 

att vara nytänkande i min granskning hos klienter jag reviderat under en längre period, vilket 

är ett val som till stor del baserats på den data vi samlat in genom enkätutskicket. När vi 

studerade svaren vi erhållit på fråga 12 var det ett stort antal revisorer som kommenterat hur 

svårbedömt det är att ge någon konkret siffra på antalet år man är vald som revisor. En del 

revisorer hade dock försökt att ge ett genomsnitt, men det var ändå flertalet som endast 

kommenterat med text och inte angivit ett genomsnitt i siffror. På grund av det blev bortfallet 

relativt stort och dessutom förelåg risken att de misstolkat frågan, varför vi valde att inte 

använda oss av denna fråga vid operationaliseringen. Således stod valet mellan två 

påståenden, där påstående 30.9 utgör det tydligaste av dem och det som dessutom visade sig 

starkast i olika tester av modeller. Påstående 30.9 besvarades av revisorerna genom en 7- 

gradig likerskala, där 1 innebar att påståendet inte alls stämde överens med deras 

uppfattningar medan siffran 7 innebar att revisorerna ansåg att påståendet helt och hållet 

stämde överens med deras uppfattningar. För variabeln Uppdragstid innebar det att de 

revisorer som svarat en 7:a upplever svårigheter i att vara nytänkande i sin granskning hos de 

klienter som de reviderat en längre period, vilket tyder på ett mindre professionellt agerande. 

Påståendet kodades genom siffrorna 1-7. 
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Uppdragskomplexitet 

Hypotes 15: Uppdragskomplexitet tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Då revision är ett komplext område leder det till att revisorer ofta ställs inför olika problem 

och dilemman. Det finns en risk för att dessa svåra situationer kan få revisorer att agera 

mindre professionellt och är en faktor som alltså försvagar revisorers professionella agerande. 

 

För att testa denna hypotes går vi in på de olika delar som kan antas utgöra komplexiteten i 

uppdragen. Först och främst visar statistik att revisorer har hand om allt fler uppdrag per 

revisor och det inte är ovanligt med 200 uppdrag per revisor och år (Malmlund, 2011). Detta 

borde både innebära stress och mycket olika information att hålla reda på. Därför frågade vi 

nedanstående fråga: 

 

Fråga 13: För hur många klienter är du vald revisor för i genomsnitt per år?(räkna samtliga 

uppdrag även de som tillhör samma koncern) 

 

Det kan också tänkas att allt fler uppdrag kräver allt mer tid och därför ställdes frågor om 

revisorers arbetsmängd för att se hur det i verkligen ser ut. I en av förintervjuerna framkom 

också att det är vanligt att arbeta mycket och under högsäsong extremt mycket. Det borde 

vidare vara svårare att bibehålla ett professionellt agerande vid extremt hög arbetsbelastning, 

vilket fick oss att ställa nedanstående frågor. Genom fråga 19 vill vi få svar på hur mycket 

revisorer arbetar en normal vecka. Med fråga 20 avser vi få information om hur mycket 

revisorer egentligen arbetar då de arbetar som mest. Antalet timmar i fråga 19 och 20 säger 

inte så mycket utan att veta hur mycket revisorerna egentligen skulle arbeta enligt 

anställningsavtalet, vilket gjorde att vi även ställde frågorna 17 och 18. 

 

Fråga 17: Arbetar du hel eller deltid? 
 

 

Fråga 18: Om du arbetar deltid, hur många procent? 
 

 

Fråga 19: Hur många timmar arbetar du i genomsnitt en normal vecka? 

Fråga 20: Hur många timmar övertid arbetar du per vecka under högsäsong? 

Vidare är det inom revisorsprofessionen vanligt med tidsbegränsningar i form av tidsbudgetar 

och deadlines (Low & Tan, 2011). Då tidsbudgetar i tidigare studier visat sig skapa press på 

revisorer (Liyanarachchi & McNamara, 1991) och resulterat i sämre beslutstagande och 

prestationer (Low & Tan, 2009) är detta något som borde öka uppdragens komplexitet. Vi 



94 

 

 

ställde därför nedanstående påstående för att få reda på i vilken utsträckning revisorer känner 

sig stressade på arbetet. 

 

29.6: Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete 
 

 

Ytterligare ett problem som revisorer måste hantera är kravet på att vara lojal mot många 

olika parter, exempelvis många olika typer av ägare, klienter och professionen. Eftersom olika 

intressenter har olika behov, kan detta leda till etiska dilemman för revisorer. (Arnold et al, 

2005) Vidare ska revisorer själva bedöma huruvida de är oberoende eller inte då de ska 

revidera en klient, vilket också borde leda till ett ibland svårt ställningstagande. För att få reda 

på hur revisorer upplever detta ställde vi nedanstående hypotes. 

 

29.7: Jag upplever att mitt arbete innebär svåra ställningstaganden 
 

 

Enligt den teoretiska referensramen finns det alltså flera områden som bidrar till revisorers 

komplexa uppdrag. Då respondenternas svar på fråga 20 generellt visade extremt många 

övertidstimmar anser vi att det finns en risk för att revisorerna uppfattat frågan fel och 

besvarat den med hur många timmar de totalt arbetar per vecka under högsäsong. Fråga 19 

skulle besvaras med det totala antalet arbetade timmar en vanlig vecka, vilket kan ha förvillat 

respondenterna i hur de skulle svara. Då fråga 19 endast är relevant i förhållande till normal 

arbetstid och då vi misstänker att vissa svar på fråga 20 kan vara felaktiga, valde vi att inte ta 

med frågorna om arbetstid i analysen. 

 

Genom att utföra många olika analyser kom vi fram till att påstående 29:7 generellt var 

starkare relaterat till professionellt agerande än påstående 29:6, vilket gjorde att vi valde att ha 

med detta påstående i den slutliga analysen. Då fråga 13 också är ett bra sätt att testa 

uppdragskomplexitet, men ger en modell med färre signifikanta variabler än påstående 29:7, 

valde vi istället att ha med fråga 13 i en alternativ modell. Uppdragskomplexitet 

operationaliseras därför genom påstående 29:7 och kodas med siffror i intervallet 1 – 7 efter 

hur respondenterna besvarat frågan, där en låg siffra innebär att revisorerna i låg grad anser att 

deras arbete innebär svåra ställningstaganden och där en hög siffra anger att revisorerna i hög 

grad tycker att arbetet innebär svåra ställningstaganden. Fråga 13, vilken tillämpas i de 

alternativa modellerna, kodas med den siffra revisorerna svarar, alltså n antal uppdrag. 
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Nära klientrelation 

Hypotes 16: En nära klientrelation tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Då relationen mellan revisorer och deras klienter blir för betydande riskerar revisorer att i allt 

för hög grad tillfredsställa klientens behov (Warren & Alzola, 2009). Genom detta antas 

grupptillhörighet vara en faktor som försvårar revisorers oberoende, eftersom det är svårt att 

vara opartisk då revisorer identifierar sig med oprofessionella grupper som exempelvis sina 

klienter (Warren & Alzola, 2009). Då en nära relation med klienten kan göra att revisorer 

identifierar sig mer med klienten än andra grupper och att detta kan påverka revisorer i sitt 

beslutstagande, antas att detta är en faktor som försvagar revisorers professionella agerande. 

 

För att operationalisera denna variabel använde vi oss av tre påståenden som Bamber & Iyer 

(2007) använde sig av då de undersökte hur mycket revisorer identifierade sig med sina 

klienter. 

 

30.1: När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang 

30.2: När jag talar om min klient säger jag vanligtvis ”vi” och inte ”dem”. 

30.3: Jag är mycket intresserad av vad andra tycker om min klient 

Vi diskuterade även fram ett eget påstående, vilket tydliggörs nedan. Genom att umgås 

mycket med klienter privat anser vi att relationen stärks. 

 

30.4: Jag umgås även privat med mina klienter 
 

 

Av påstående 30:1 – 30:3 kunde en indexvariabel med ett Cronbachs alpha-värde på 0,621 

skapas. Eftersom påstående 30:4 inte kunde ingå i indexet på grund av att Cronbachs alpha- 

värdet då fick ett värde under 0,6 utförde vi flera analyser där både indexet och påstående 

30:4 ingick var för sig. Då påstående 30:4 generellt var mer relaterat till de beroende 

variablerna än indexvariabeln valde vi att använda påstående 30:4 i den slutliga analysen. Vi 

bedömer också påståendet som bra för att beskriva en nära relation med klienter, då privat 

umgänge är ett tydligt tecken på en nära relation, vilket ytterligare motiverade att använda 

detta påstående i den slutliga analysen. Variabeln Nära klientrelation operationaliseras 

således genom påstående 30:4 och kodas genom en siffra mellan 1 till 7 i enlighet med 

respondenternas svar på påståendet. En låg siffra innebär en låg grad av privat umgänge med 

klienter och en hög siffra innebär en hög grad av privat umgänge med klienter. 
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4.5.2.3.5 Internrevisorers betydelse 

Hypotes 17: Internrevisorer tenderar att vara positivt relaterat till ett professionellt 

agerande 

 

Studier har visat att huruvida den interna revisionen har utförts av en av klienten anställd 

internrevisor eller av en anställd revisor på en revisionsbyrå, påverkar hur mycket 

externrevisorer litar på internrevisionen. Externrevisorer litar mer på internrevisorer då dessa 

är anställda på revisionsbyråer och inte på företaget. (Desai et al, 2011) Utifrån detta 

resonemang är det tänkbart att om företag har anställda internrevisorer påverkar det 

externrevisorer positivt i deras agerande eftersom de inte litar på internrevisionen. De utför då 

en extra noggrann revision och agerar därmed mer professionellt än om de helt och hållet 

samtyckt till internrevisorers bedömningar och inte ifrågasatt dessa. Företag med anställda 

internrevisorer kan därför vara en faktor som stärker revisorers professionella agerande. 

 

För att få reda på om revisorernas klienter har internrevisorer frågade vi detta. Då det vid en 

av pilotstudierna framkom att det är ovanligt att företag har anställda internrevisorer, valde vi 

att fråga om någon av revisorernas klienter har en anställd internrevisor, istället för att fråga 

hur stor andel av klienterna som har internrevisor. 

 

Fråga 15: Har någon av dina klienter en anställd internrevisor? 
 

 

För att sedan få reda på om detta påverkade förtroendet för internrevisionen frågade vi: 
 

 

Fråga 16: Om du svarat ja på ovanstående fråga; litar du mer på internrevisionen då den är 

utförd av en revisor anställd av en revisionsbyrå än anställd av en klient? 

 

För att ytterligare testa variabeln ställde vi två påståenden, där syftet var att se om revisorer 

svarar olika på dessa. Om hypotes 13 och 14 får olika poäng i revisorernas bedömning, tyder 

det på att förtroendet för internrevisionen varierar, beroende på vem som utfört denna. 

 

30.12: Internrevision utförd av en revisor anställd av en revisionsbyrå är helt trovärdig 

30.13: Internrevision utförd av en revisor anställd av klienten är helt trovärdig 

Eftersom svarsfrekvensen på fråga 16 var låg, var det inte möjligt att ha med denna fråga i 

någon regressionsanalys. Den låga svarsfrekvensen berodde dels på att många revisorer inte 

har klienter med internrevisorer, dels på att vi valde att ha ett svarsalternativ med ingen åsikt, 

vilket gjorde att några av de revisorer som har klienter med anställd internrevisor valde att 

besvara frågan med detta alternativ. 
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En indexvariabel med påstående 30:12 och 30:13 var inte möjligt att skapa, på grund av att 

Cronbachs alpha-värdet inte översteg 0,6. Internrevisorers betydelse operationaliserades 

därför endast genom påstående 30:13 och kodades med en siffra mellan 1 och 7 i enlighet 

med respondentens svar på påståendet, där en låg siffra innebär att revisorn i låg grad litar på 

internrevisorers arbete och en hög siffra att revisorn i hög grad litar på internrevisorers arbete. 

 

Nedan följer en sammanställning över samtliga variabler och hur vi valt att operationalisera 

samt koda dem: 
 

Variabelnamn  Fråga/ Påstående Kodning 
    Beroende variabler   

Erinran  Har du någon gång fått en erinran eller 
varning från Revisorsnämnden? 

Nej= 0, Ja= 1 

 
Felaktig revision  Har du någon gång reviderat något som du 

vid ett annat tillfälle rådgivit om? 
Nej= 0, Ja= 1 

Professionens värderingar  Index Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5 
6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Oberoende variabler    
Revisionsbyråns storlek  Vilken revisionsbyrå arbetar du på? Övriga= 0, Någon av de fyra stora = 1 

Stadsstorlek  Vilken typ av stad arbetar du i? Liten stad = 0, Stor stad = 1 

Organisatorisk socialisering  Index Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7  

Rådgivningstjänster  Hur många timmar per vecka utför du 
rådgivningstjänster? 

n timmar 

Intern konkurrens  Index Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Kön  Är du man eller kvinna? Man = 0 , Kvinna = 1 

Kön (index)  Index Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7  

Civilstånd  Civilstånd Ensamstående = 0, Gift/Partner = 1 

Antal barn  Hur många barn har du? n barn 

Ålder  Hur gammal är du? n år 

Delägare  Är du delägare i din revisionsbyrån? Nej= 0, Ja=1 

Erfarenhet  Vilken titel har du? Godkänd revisor = 0, Auktoriserad revisor 
= 1  

Karriärmål  Revisorers karriärmål Mest viktigt = 1, Andra rang = 2,Tredje 
rang = 3, Fjärde rang = 4, Femte rang = 5, 
Sjätte rang = 6, Sjunde rang = 7, Åttonde 
rang = 8, Minst viktigt = 9 

Klientstorlek  Jag anstränger mig mer för att behålla en 
större klient än en mindre. 

Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Klientstatus  Index Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Uppdragstid  Jag upplever svårigheter i att vara 
nytänkande i min granskning hos klienter jag 
reviderat under en längre period 

Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Uppdragskomplexitet  Jag upplever att mitt arbete innebär svåra 
ställningstaganden 

Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Nära klientrelation  Jag umgås även privat med mina klienter Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Internrevisorers betydelse  Internrevision utförd av en revisor anställd 
av klienten är helt trovärdig 

Stämmer inte alls = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 
= 5, 6 = 6, Stämmer helt och hållet=7 

Tabell 2 – Kodningstabell 
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4.6 Urval 
Studiens urval baserades på Revisorsnämndens register. I detta register finns totalt 3971 

stycken revisorer registrerade, där 2032 stycken är auktoriserade revisorer och 1939 stycken 

är godkända revisorer. (Revisorsnämnden, 2013b) Vi valde att göra en totalundersökning av 

hela populationen och skickade därför ut vår enkät till samtliga revisorer i Revisorsnämndens 

register. Genom att göra en totalundersökning säkerställs högsta möjliga svarsfrekvens, vilket 

ger ett bättre underlag för efterföljande statistiska beräkningar. 

 

4.7 Bortfallsanalys 
Som påpekats i förgående avsnitt baserades vårt urval på Revisorsnämndens register över 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige, vilket totalt resulterade i 3971 stycken 

revisorer (Revisorsnämnden, 2013b). Av dessa revisorer var det 131 stycken revisorer som 

saknade mailadress hos Revisorsnämnden och vår enkät skickades därför ut till 3840 

revisorer. Vårt första enkätutskick resulterade därefter i ytterligare bortfall, där det visade sig 

att det var 55 revisorer som avregistrerat sig från att kunna ta emot enkäter från det 

enkätprogram vi använde. Vi fick även 126 återsändningar, vilket innebar att dessa revisorer 

inte hade den mailadress som vi skickat till. Efter samtliga bortfall resulterade det i att vår 

enkät nådde fram till 3659 (92,1 %) revisorer av vårt ursprungliga urval på 3971 stycken 

revisorer.  I samband med enkätutskicket skickades ett introduktionsbrev, vilket finns 

sammanställt i Appendix 2.2. 

 

Av de 3659 revisorer som enkäten skickades ut till valde 181 revisorer att svara vid första 

utskicket. Vår svarfrekvens låg därmed på cirka 5 %. För att förbättra vår svarfrekvens valde 

vi att skicka ut två påminnelsebrev (se Appendix 2.3 och 2.4). Påminnelsebreven resulterade i 

ytterligare 115 svar, vilket innebar att sammanlagt 296 revisorer svarade på enkäten. Vår 

slutgiltiga svarfrekvens blev därmed 8,1 %. Vårt bortfall kan betraktas som aningen högt och 

vi ser två förklaringar till det. Det första är att vi skickade ut enkäten under högsäsong och det 

andra är att det under denna period på året skickas ut många enkäter i samband med 

examensuppsatser, där revisorer verkar vara en populär målgrupp. Detta är två förklaringar 

som bekräftats genom både mail och telefonsamtal av flera revisorer från vårt urval. 

 

Då svarsfrekvensen var låg är det nödvändigt att analysera huruvida resultaten går att 

generalisera på totalpopulationen. Inledningsvis undersöks om 296 svarande revisorer är ett 

tillräckligt stort urval för att kunna dra generella slutsatser för totalpopulationen. För att kunna 

göra detta måste först förklaringsgrad väljas. Enligt SCB är 30 % förklaringsgrad en” 

hygglig” nivå (SCB, 2013b). Vårt syfte har dock inte varit att helt och hållet försöka förklara 
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vad som påverkar revisorers professionella agerande, utan att identifiera en del av de faktorer 

som kan tänkas förstärka eller försvaga revisorers professionella agerande. En anledning till 

detta är att en del tänkbara faktorer som påverkar revisorers professionella agerande är mycket 

svåra att operationalisera. Vi anser därför att en förklaringsgrad på 10 % är rimlig för vår 

studie. 

 

Vidare har vi valt ett 95 % -igt konfidensintervall, då detta är det vanligaste i statistiska 

undersökningar, och vår studie har inte heller några speciella förutsättningar som skulle göra 

att ett annat konfidensintervall hade varit mer lämpligt att använda. (Dahmström, 2005) 

 

Genom att studera Hairs et al (2010: 174) tabell över urvalsstorlek, vilken finns presenterad i 

Appendix 3, kan vi få fram ungefär hur stort urval vi måste ha med tanke på vår valda 

förklaringsgrad, konfidensintervall och antal oberoende variabler. Vid en förklaringsgrad på 

10 %, ett konfidensintervall på 95 % och 17 stycken oberoende variabler, hamnar vi om vi 

väljer den svarsfrekvens som ligger närmast dessa förutsättningar i tabellen, på en minsta 

svarsfrekvens om 250 respondenter. Utifrån detta är alltså en svarsfrekvens på 296 

respondenter tillräckligt för att kunna generalisera resultaten på totalpopulationen. Dock är de 

296 svarande respondenterna inte slumpmässigt utvalda, vilket förutsätts då urvalsstorlek ska 

beräknas. För att ytterligare undersöka resultatens generaliserbarhet på totalpopulationen 

analyseras nedan några enskilda faktorer. 

 

Genom en beräkning av Chi- två värde (tabell 3) och t-värde (tabell 4)för revisorernas 

könstillhörighet, titel och byråtillhörighet kan undersökas om studiens resultat för dessa 

faktorer går att generalisera på hela populationen revisorer trots det större bortfallet. Vi kan 

konstatera att både Chi- två värdet och t-värdet för byråtillhörighet visar på signifikans, vilket 

innebär att vi inte kan generalisera resultatet kring revisionsbyråns storlek från vår studie. 

Däremot visar inget av testen på signifikans för könstillhörighet eller titel, vilket gör att 

resultaten i studien för dessa faktorer går att generalisera på totalpopulationen. 
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 Studiens 
respondenter 

Totalpopulation Differens Chi-tvåvärde* Signifikans 
< 3,841** 

      Man (0)  72,7 % 68,0 % 4,7 % 2,8021 Ej signifikant 

Kvinna (1)  27,3 % 32,0 % -4,7 % 
Godkänd (0)  49,3 % 48,8 % 0,5 % 0,0548 Ej signifikant 

Auktoriserad 
(1) 

 50,7 % 51,2 % -0,5 % 

Övriga byråer 
(0) 

 45,0 % 52,9 % -7,9 % 7,3472 Signifikant 

Big 4 (1)  55,0 % 47,1 % 7,9 % 
Tabell 3 – Bortfallsanalys chi-två test 

 

*Chi-tvåvärdet räknas ut genom formeln (Observerat värde – förväntat värde)
2 

/förväntat 

värde 
 

** p<0,05, 2 rader ger Frihetsgrad 1, Chitvåtabellen visar då att chitvåvärdet måste understiga 

3,841 för att signifikans ej ska råda. 
 

 
 
 

  Studiens 
respondenter 

Totalpopulation Differens t-värde Sig. (2- 
tailed) 

Signifikans 
P < 0,05 

Man (0)  72,7 % 68,0 % 4,7 %    

Kvinna (1)  27,3 % 32,0 % -4,7 % -1,801 ,073 Ej signifikant 
Godkänd (0)  49,3 % 48,8 % 0,5 %    

Auktoriserad 
(1) 

 50,7 % 51,2 % -0,5 % -,176 ,861 Ej signifikant 

Övriga byråer 
(0) 

 45,0 % 52,9 % -7,9 %    

Big 4 (1)  55,0 % 47,1 % 7,9 % 2,701 ,007 Signifikant 
Tabell 4 – Bortfallsanalys t-test 

 
 
 

 
4.8 Metodkritik 
Tre av de viktigaste kriterierna en kvantitativ studie måste vara är replikerbar, reliabel och 

valid. För att kunna genomföra en replikation av en studie måste dess tillvägagångssätt 

beskrivas detaljerat (Bryman & Bell, 2005), vilket syftet med detta kapitel var. Vår studies 

replikerbarhet kan därför betraktas som hög. Nedan kommer vi redogöra för de två andra 

kriterierna, reliabilitet och validitet, med hänsyn till vår studie. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studien måste vara tillförlitlig och följdriktig. En hög reliabilitet 
 

föreligger då samma studie kan genomföras vid olika tillfällen och visa på ett resultat som inte 

skiljer sig i någon större utsträckning. (Bryman & Bell, 2005) Vår datainsamling baseras på 

en enkätundersökning, vilket bidrar till att samma frågor kan ställas till samma grupp 
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respondenter vid ett senare tillfälle. Vår enkät består dessutom av många så kallade slutna 

frågor med fasta svarsalternativ, vilka kan tänkas att revisorerna skulle svara likadant på vid 

ett senare tillfälle. Detta är förhållanden som talar för att vår studie har en hög reliabilitet. 

 

Studiens reliabilitet påverkas dock av det tidsintervall mellan vilka de två olika 

undersökningarna görs. Vid ett längre tidsintervall är sannolikheten också större att 

respondenternas värderingar och beteende förändras. Beträffande en lösning på detta problem 

exiterar dessvärre ingen uppenbar sådan. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Vår enkät bestod av ett antal påstående, närmare bestämt 32 stycken. Påståendena besvarades 

genom en 7- gradig likertskala och det förelåg således samma problem som påpekats ovan, 

nämligen risken att respondenterna skulle bedöma och besvara påståendena olika vid två 

skilda mättillfällen. Vi ansåg dock att likertskalor utgjorde det bästa svarsalternativet för våra 

påståenden eftersom de till största delen berörde frågor kring respondenternas attityder och 

värderingar (Bryman & Bell, 2005). Vi utformade även våra påståenden så att de frågade 

respondenterna efter deras faktiska beteende och agerande, vilket sannolikt inte kommer 

förändras, och därför ökar också chansen för att respondenterna kommer besvara frågan 

någorlunda likt vid ett senare undersökningstillfälle. 

 

 
Validitet 

Validitet innebär huruvida vi verkligen mäter det vi har i syfte att mäta. Validitetstermen kan 
 

delas in i olika huvuddelar, bland annat intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

kausalitet, närmare bestämt det orsakssamband som existerar mellan den beroende variabeln 

och den oberoende variabeln. När det gäller den externa validiteten innebär det istället i vilken 

utsträckning man kan generalisera resultaten från undersökningen över hela populationen, 

vilket till stor del beror på om man har ett representativt urval. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Genom att vi i avsnitt 4.5 Operationalisering motiverade varje enkätfråga och dess betydelse 

för vår undersökning samt deras inverkan på den beroende variabeln, professionellt agerande, 

erhöll vi en hög intern validitet i vår studie. Som påpekats tidigare vill vi även kunna 

generalisera våra resultat, vilket gör att den externa validiteten utgör ett viktigt kriterium för 

vår studie. Genom att undersökningen baseras på den totala populationen av auktoriserade och 

godkända revisorer i Sverige kan vårt urval betraktas som representativt och därmed är den 

externa validiteten i vår studie hög. Vi har dessutom utfört bortfallsanalyser som säkerställer 

att vilka resultat vi kan generalisera. 
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K 
Kapitel 5 Empirisk analys 

apitlet inleds med en grundläggande presentation av det empiriska material som 

erhållits vid enkätundersökningen. Materialet presenteras i deskriptiva tabeller, 

vilka kommer struktureras efter våra tre kategorier; revisionsbyrån, revisorn och 

klienten. Därefter fördjupas vår analys genom tillämpning av logistiska och linjära 

regressionsanalyser med tillhörande korrelationsanalyser. Syftet med analyserna är att 

undersöka om några av våra oberoende variabler har en påverkan på revisorers 

professionella agerande. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultaten med 

hänsyn till de tre teoretiska områdena: revisorers ekonomiska incitament, den sociala 

identitetsteorin och revisorers ryktesrisk samt en sammanställning över de hypoteser som 

bekräftas respektive förkastas i vår studie. 

 
 
 
 

Inledningsvis presenteras fyra deskriptiva tabeller över de enkätsvar som kommer att ingå i 

regressions- och korrelationsanalyserna. Den första tabellen beskriver hur respondenterna 

svarat på frågorna som kopplas till de beroende variablerna: Erinran, Felaktig revision och 

Professionens värderingar. De tre efterföljande tabellerna ger en överblick över hur 

respondenterna svarat på de frågor som behandlar de oberoende variablerna, där varje tabell 

innehåller svar från en av de tre kategorierna revisionsbyrån, revisorn eller klienten. Syftet 

med att presentera de deskriptiva tabellerna är att ge en översikt över det material vi kommer 

använda i efterföljande analyser. 

 
 

Efter de deskriptiva analyserna följer tre regressionsanalyser, där de oberoende variablerna 

testas mot var och en av de tre beroende variablerna. Erinran och Felaktig revision utgörs av 

en dikotom variabel, vilket motiverar en logistisk regressionsanalys (Hair et al, 2010). 

Professionens värderingar utgörs av en indexvariabel baserat på tre påståenden, vilka kodats 

genom en likertskala och därför kommer vi använda oss av en linjär regressionsanalys (Hair 

et al, 2010) för att testa denna variabel. Vidare kommer varje regressionsanalys att följas av 

en motsvarande korrelationsanalys, vilken består av samma beroende variabel och oberoende 

variabler som respektive regressionsanalys. Korrelationsanalyserna presenteras i Appendix 6. 

 
 

Hur vi valt att operationalisera vår beroende variabel, professionellt agerande, presenterades 

under avsnitt 4.5 Operationalisering, men eftersom den beroende variabeln utgör grunden i 

våra analyser ser vi av betydelse att kort tydliggöra det än en gång. Variabeln Erinran utgörs 
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av fråga 33 i vår enkät (se Appendix 2.1), vilken lyder Har du någon gång fått en erinran 

eller varning från Revisorsnämnden? Vår andra beroende variabel benämns Felaktig revision 

och baseras på fråga 32 (se Appendix 2.1), vilken lyder Har du någon gång reviderat något 

som du vid ett annat tillfälle gett rådgivning om?. Den tredje och sista beroende variabeln 

benämns Professionens värderingar och utgörs av en indexvariabel bestående av påståendena 

31.1–31.3 (se Appendix 2.1). 

 
 

Eftersom många av våra variabler mäts genom mer än en fråga eller ett påstående genomförde 

vi flera tester för att hitta den mest optimala modellen. Vår utgångpunkt för att finna den mest 

förklarande modellen var den beroende variabeln Erinran. Att vi valde att utgå från den 

baseras på att en erinran från Revisorsnämnden är ett konkret bevis på att revisorer agerat 

oprofessionellt och det var också något som våra intervjupersoner påpekade. Vidare är en 

erinran från Revisorsnämnden ett stöd för hur revisorer faktiskt har agerat, då agerandet i 

dessa fall bedömts av oberoende part (Revisorsnämnden, 2013d), medan Felaktig revision och 

Professionens värderingar istället visar hur revisorer själva bedömer sitt professionella 

agerande. Vårt syfte var därför att finna en modell med många förklarande variabler för 

Erinran, där vi sedan kunde använda samma variabler för våra två andra beroende: Felaktig 

revision och Professionens värderingar. Genom att använda samma variabler kunde 

modellerna senare jämföras för att se om någon/några variabler visade signifikans i samtliga 

eller endast i någon av de sex möjliga modellerna. 

 

Efter flera genomförda analyser fann vi en modell som vi valde att gå vidare med, vilken var 

den modell som förklarar revisorers professionella agerande med många av våra variabler och 

som har en relativt hög förklaringsgrad. Eftersom modellen valdes med hänsyn till den 

beroende variabeln Erinran innebar det att modellerna för Felaktig revision och Professionens 

värderingar inte uppnådde en lika hög förklaringsgrad. Vi är medvetna om att andra val kunde 

gjorts med hänsyn till de övriga beroende variablerna, men då en erinran utgör ett tydligt stöd 

för ett oprofessionellt agerande var det detta vi framförallt såg möjligheter i att finna 

förklaringar till. För att då även visa på andra möjliga modeller som ger aningen högre 

förklaringsgrad för Felaktig revision och Professionens värderingar presenteras alternativa 

modeller i Appendix 4. I dessa modeller har vi även valt att använda andra indikatorer för dels 

Delägare, där genomsnittlig lön tillämpas istället, dels Uppdragskomplexitet, där antal 

uppdrag tillämpas istället. 
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5.1 Deskriptiva analyser 
För att få en uppfattning om hur respondenterna svarat på de frågor och påståenden som 

kommer att ingå i regressions- och korrelationsanalyserna presenteras i detta avsnitt ett antal 

deskriptiva tabeller. Av de revisorer som besvarat enkäten var 72,7 % män och 27,3 % 

kvinnor. 

 

Deskriptiv tabell – Beroende variabler 
 

Beroende variabel  Medelvärde S. avvikelse Median Typvärde Variation N 
        Erinran ,09 ,279 ,00 0 0-1 294 

Felaktig revision  ,45 ,498 ,00 0 0-1 240 
Professionens 
värderingar 

 ,7159 ,16655 ,7222 ,83 0,22-1 283 

Enskilda 
påståenden i index: 

  

31:1  6,13 ,993 6,00 7 2-7 294 

31:2  5,12 1,569 5,00 6 1-7 285 
31:3  4,64 1,439 5,00 5 1-7 288 

Tabell 5 – Deskriptiv tabell beroende variabler 
 

 

Då 296 revisorer svarade på vår enkät kan konstateras att flertalet som besvarade enkäten 

också besvarade frågorna och påståendena som handlade om professionellt agerande. Dock 

var svarsfrekvensen för Felaktig revision något lägre än för övriga beroende variabler. 

Felaktig revision utgörs av respondenternas svar på frågan: Har du någon gång reviderat 

något som du tidigare gett rådgivning om? Detta kan tolkas som att revisorerna antingen 

tyckte att frågan var känslig att besvara eller att revisorerna tyckte att den var svår att besvara 

då det i en av våra förintervjuer diskuterades att revisorer ofta ger råd i samband med 

revisionen. 

 

Majoriteten av revisorerna har inte fått en erinran eller varning från Revisorsnämnden. 

Däremot svarade nästan hälften av revisorerna att de någon gång reviderat något som de 

tidigare gett rådgivning om. På de påståenden som ingår i Professionens värderingar svarade 

revisorerna generellt högt, vilket innebär att de i hög grad anser att de agerar professionellt. 
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Deskriptiv tabell - Revisionsbyrån 
 

Revisionsbyrån Medelvärde S. 
avvikelse 

Median Typvärde Variation N 

Revisionsbyråns 
storlek 

 ,55 ,498 1,00 1 0-1 289 

Stadsstorlek  ,49 ,501 ,00 0 0-1 292 
Socialisering  ,6995 ,18466 ,7222 ,83 ,08-1,00 286 

Rådgivningstjänster  9,62 6,747 10,00 10 0-40 285 
Intern Konkurrens  ,2876 ,24034 ,2500 ,00 ,00-1,00 290 

Enskilda påståenden 
i index: 

  

28:1  5,90 1,145 6,00 7 2-7 292 

28:2  5,12 1,580 5,00 6 1-7 292 
28:3  6,20 1,287 7,00 7 1-7 292 

28:4  5,31 2,050 6,00 7 1-7 290 
28:5  5,50 1,861 6,00 7 1-7 290 

28:6  3,15 1,815 3,00 2 1-7 288 
28:7  2,26 1,649 1,00 1 1-7 291 

28:8  3,18 1,756 3,00 1 1-7 290 
Tabell 6 – Deskriptiv tabell revisionsbyrån 

 

 

För de frågor och påståenden som rör revisionsbyråns roll för det professionella agerandet kan 

konstateras att samtliga frågor och påståenden besvarats av de flesta som svarat på enkäten. 

Svaren är också relativt jämnt fördelade mellan revisorer från små, respektive stora 

revisionsbyråer och mellan revisorer från storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), 

respektive övriga städer. Vad beträffar rådgivningstjänster är 10 timmars rådgivning i veckan 

ett vanligt svar. Dock är skillnaderna stora då det finns revisorer som inte alls ägnar sig åt 

rådgivning och revisorer som säljer rådgivningstjänster 40 timmar i veckan. För påstående 

28:7 och 28:8, som ingår i indexvariabeln Konkurrens, kan sägas att typvärdet är 1, vilket 

innebär att många revisorer inte känner av någon konkurrens på revisionsbyrån. Dock finns 

det revisorer som svarat 7, vilket innebär att de helt och hållet håller med om att det är 

konkurrens mellan revisorer på revisionsbyrån. Vidare kan konstateras att det generellt höga 

typvärdet, medelvärdet och medianen på 28:1 till 28: 5, som är påståenden om organisatorisk 

socialisering på byrån, innebär att många revisorer upplever en stark socialisering på 

revisionsbyrån. Dock är typvärdet 2 och medelvärdet samt medianen låga för 28:6, vilket 

betyder att revisorer sällan umgås privat med andra revisorer på den egna revisionsbyrån. 
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Deskriptiv tabell - Revisorn 
 

Revisorn  Medelvärde S. 
avvikelse 

Median Typvärde Variation N 

       Kön  ,27 ,446 ,00 0 0-1 293 

Kön (index)  ,5181 ,18641 ,5000 ,50 ,06-,94 288 
Civilstånd  ,89 ,313 1,00 1 0-1 292 

Antal barn  1,71 1,086 2,00 2 0-5 291 
Ålder  46,38 11,098 46,00 39 27-74 292 

Delägarskap  ,42 ,494 ,00 0 0-1 292 
Erfarenhet  ,51 ,501 1,00 1 0-1 292 

Karriärmål:   
Materiella belöningar  4,86 2,366 5,00 3 1-9 292 
Makt/Inflytande 6,39 2,342 7,00 8 1-9 292 
Personlig utveckling 2,74 2,192 2,00 1 1-9 292 
Expertis/Kunskap 3,90 2,052 4,00 2 1-9 292 
Kreativitet 5,34 2,255 5,00 7 1-9 292 
Självständighet 4,01 2,168 4,00 1 1-9 292 
Säkerhet 6,15 2,209 7,00 8 1-9 292 
Status 7,23 2,055 8,00 9 1-9 292 
Enskilda påståenden 
i index: 

       

29:1  5,05 1,473 5,00 6 1-7 292 

29:4  4,42 1,573 4,00 4 1-7 289 

29:5  2,86 1,351 3,00 2 1-7 290 
Tabell 7 – Deskriptiv tabell revisorn 

 

 

Även för de påståenden och frågor som hör till kategorin revisorn har fleratlet av revisorerna 

som besvarat enkäten också svarat på dessa. Ett högt svar på påstående 29:1, 29:4 och 29:5 är 

enligt den teoretiska referensramen ett typiskt ”manligt” svar. Dock har revisorerna svarat 

olika på dessa. Påstående 29: 1 Jag har ett stort kontaktnät som jag utnyttjar i mitt arbete har 

ett typvärde på 6, medan påstående 29:4 Jag är bra på att skaffa nya klienter har ett typvärde 

på 4 och påstående 29: 5 Jag anser mig själv vara en riskbenägen person har ett typvärde på 

2. Då Civilstånd har ett medelvärde på 0,89 visar det att de flesta revisorerna som besvarat 

enkäten har en partner. Vidare har revisorerna mellan 0 och 5 barn, men det vanligaste är att 

ha två barn. Medelåldern på revisorerna är 46 år, men alla tänkbara åldrar var representerade i 

undersökningen då den yngsta revisorn är 27 år och den äldsta 74 år. Det var vidare något fler 

revisorer som var delägare än revisorer som inte var det. Ett medelvärde på 0,51 innebär att 

det var ungefär lika många auktoriserade som godkända revisorer som besvarade enkäten. 

Vad beträffar karriärmålen tyckte revisorerna att Personlig utveckling, Självständighet och 

Expertis/Kunskap var de viktigaste karriärmålen. Däremot tyckte revisorerna generellt inte att 

Status, Säkerhet och Makt/Inflytande var viktiga karriärmål. 
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Deskriptiv tabell - Klienten 
 

Klienten Medelvärde S. 
avvikelse 

Median Typvärde Variation N 

Klientstorlek  4,15 1,82 4,00 5 1-7 292 

Klientstatus  ,4262 ,20724 ,4444 ,33 ,00-1,00 289 
Uppdragstid  3,32 1,436 3,00 2 1-7 292 

Uppdragskomplexitet  5,18 1,190 5,00 5 2-7 291 
Nära klientrelation  1,56 ,945 1,00 1 1-6 292 

Internrevisorers 
betydelse 

 3,38 1,418 3,00 4 1-7 276 

Enskilda påståenden 
i index: 

       

30:6  3,85 1,445 4,00 4 1-7 293 

30:7  3,59 1,370 4,00 4 1-7 290 

30:8  3,25 1,610 3,00 2 1-7 292 
Tabell 8 – Deskriptiv tabell klienten 

 

 

Även för de påståenden och frågor som tillhör kategorin klienten har de flesta revisorerna som 

besvarat enkäten också svarat på dessa. Dock har påståendet som handlar om internrevisorers 

betydelse en något lägre svarsfrekvens. Detta kan bero på att inte alla revisorer har klienter 

med anställda internrevisorer och därför inte har en åsikt om dessa. 

 

Klientstorlek testades genom påstående 30:5 som är: Jag anstränger mig mer för att behålla 

en större klient än en mindre. Ett typvärde på 5, median på 4 och medelvärde på 4,14 betyder 

att många revisorer tycker att påståendet varken stämmer helt eller inte stämmer alls och alltså 

anstränger sig lite mer för att behålla större klienter än mindre. Klientstatus är revisorernas 

svar på påstående 30:6, 30:7 och 30:8. Påstående 30:6 och 30: 7 handlar om vilken status 

revisorerna upplever att deras klienter har och många revisorer har här valt att svara en 4:a. På 

påstående 30:8 som lyder Jag tycker klientens status är viktig är typvärdet 2, vilket innebär att 

revisorerna generellt inte tycker att klienters status är viktig. För variabeln Uppdragstid 

användes påståendet 30:9 som är: Jag upplever svårigheter i att vara nytänkande i min 

granskning hos klienter jag reviderat under en längre period. Här har revisorerna generellt 

svarat ganska lågt med ett medelvärde på 3,32, en median på 3 och ett typvärde på 2. 

Uppdragskomplexitet testades genom påståendet 29: 7 som är: Jag upplever att mitt arbete 

innebär svåra ställningstaganden. Ett medelvärde på 5,18 och ett typvärde samt median på 5 

innebär att revisorerna generellt tycker att detta påstående stämmer relativt bra. Faktorn Nära 

klientrelation testades genom påstående 30:4, vilket utgörs av: Jag umgås även privat med 

mina klienter. Det vanligaste svaret var att påståendet inte alls stämde in på revisorerna, men 

det förekom ändå svar upp till sex på den sjugradiga skalan. Internrevisorers betydelse är 
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respondenternas svar på påståendet 30:13 som lyder: Internrevision utförd av en revisor 

anställd av klienten är helt trovärdig. Även här valde revisorerna ett svar i mitten på skalan, 

vilket betyder att de inte helt och hållet litar på internrevision utförd av revisorer anställda av 

klienten. 

 

5.2 Regressions- och korrelationsanalyser 
För att kunna pröva våra hypoteser har vi valt att genomföra regressionsanalyser för våra tre 

beroende variabler: Erinran, Felaktig revision och Professionens värderingar. I samband med 

de olika regressionsanalyserna kommer även en tillhörande korrelationsanalys göras, vilka 

presenteras i Appendix 6. För Erinran och Felaktig revision kommer logistiska regressioner 

att genomföras, medan Professionens värderingar kommer genomföras med en linjär 

regression. 

 

Som påpekats under avsnitt 4.5 Operationalisering har karriärmålet Sociala relationer valts att 

inte tas med i kommande regressions- och korrelationsanlyser. Anledningen till det är att vi i 

våra tester fick för höga VIF- värden, vilket innebar att multikollineraitet förelåg (Hair et al, 

2010). Sociala relationer var ett av tre karriärmål som visade högt VIF- värde, varför vi också 

valde att koncentrera oss på detta inledningsvis. Genom att ta bort de andra karriärmålen, ett i 

taget, och utföra en regressionsanalys kunde vi se att Sociala relationer aldrig var signifikant 

på nivån p < 0,05. Vi valde därför att ta bort detta karriärmål och utförde sedan en ny linjär 

regressionsanalys, där resultatet visade att ingen multikollinearitet förelåg. Vi kunde därefter 

gå vidare och utföra de logistiska regressionsanalyserna. Eftersom en oberoende variabel tas 

bort från den ursprungliga modellen utgör den variabeln en referensgrupp, vilket innebär att 

de resultat som vi erhåller står i jämförelse mot att vi tagit bort denna variabel, i vårt fall 

Sociala relationer. 

 

I nedanstående tabell, tabell 9, presenteras resultatet från den logistiska regressionsanalysen 

med variabeln Erinran, som är enkätrespondenternas svar på frågan: Har du någon gång fått 

en erinran eller varning från revisorsnämnden? 
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Logistisk regressionsanalys – Erinran 
 

 Variabel Beta  S.E.  Wald  Df  Sig.  Exp (B) 

 Revisionsbyråns 
storlek 

 
 

3,772  
 

1,607 
 

5,507  
 

1  
 

,019 
 

43,455 

 Stadsstorlek  
 

,680  
 

,825  
 

,679  
 

1  
 

,410 
 

1,974 

 Organisatorisk 
socialisering 

 

-5,614 
  

2,570 
 

4,771 
  

1 
  

,029 
 

,004 

 Rådgivningstjänster  
 

-,064  
 

,058 
 

1,209  
 

1  
 

,271 
 

,938 

 Intern Konkurrens  

-4,900 
  

2,194 
 

4,987 
  

1 
  

,026 
 

,007 

 Kön 
 

-2,448  
 

1,476 
 

2,750  
 

1  
 

,097 
 

,086 

 Kön (index)   

7,743 
  

3,193 
 

5,880 
  

1 
  

,015 
 

2305,619 

 Civilstånd  
 

1,423  
 

1,592  
 

,800  
 

1  
 

,371 
 

4,152 

 Antal barn   

,712 
  

,375 
 

3,597 
  

1 
  

,058 
 

2,037 

 Ålder  
 

,054  
 

,041 
 

1,772  
 

1  
 

,183 
 

1,056 

 Delägarskap   

1,524 
  

1,065 
 

2,050 
  

1 
  

,152 
 

4,593 

 Erfarenhet  
 

-,621  
 

,833  
 

,556  
 

1  
 

,456 
 

,537 

Karriärmål: 

 Materiella belöningar  
 

-,005  
 

,196  
 

,001  
 

1  
 

,981 
 

,995 

 Makt/Inflytande   

,053 
  

,210 
  

,064 
  

1 
  

,800 
 

1,055 

 Personlig utveckling  
 

,588  
 

,261 
 

5,075  
 

1  
 

,024 
 

1,800 

 Expertis/Kunskap   

,266 
  

,198 
 

1,806 
  

1 
  

,179 
 

1,304 

 Kreativitet  
 

,627  
 

,265 
 

5,592  
 

1  
 

,018 
 

1,873 

 Självständighet   

,098 
  

,203 
  

,234 
  

1 
  

,629 
 

1,103 

 Säkerhet  
 

,152  
 

,212  
 

,514  
 

1  
 

,473 
 

1,164 

 Status   

,011 
  

,204 
  

,003 
  

1 
  

,958 
 

1,011 

 Klientstorlek  
 

,078  
 

,228  
 

,118  
 

1  
 

,731 
 

1,082 

 Klientstatus 
 

-5,218 
  

2,003 
 

6,787 
  

1 
  

,009 
 

,005 

 Uppdragstid  
 

-,444  
 

,250 
 

3,156  
 

1  
 

,076 
 

,642 

 Uppdragskomplexitet   

,978 
  

,393 
 

6,175 
  

1 
  

,013 
 

2,658 

 Nära klientrelation  
 

,779  
 

,397 
 

3,853  
 

1  
 

,050 
 

2,179 

 Internrevisorers 
betydelse 

  

,008 
  

,247 
  

,001 
  

1 
  

,973 
 

1,008 

 Konstant 
 

-21,335  
 

8,841 
 

5,824  
 

1  
 

,016 
 

,000 

 Cox & Snell R2
 

 

,228          
 Nagelkerke R 

 

,528          

 -2 Log likelihood 
 

75,109          

 Overall Percentage 
 

93,9          

Tabell 9 – Logistisk regressionsanalys Erinran 
 

 

Innan den logistiska regressionsanalysen genomfördes för Erinran utfördes en linjär 

regressionsanalys, vilken visade att ingen multikollinearitet förelåg (se Appendix 5.1). 
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I tabell 9 kan uttydas att modellen som helhet antar ett Nagelkerke R- värde på 0,528 och ett 

Cox & Snell R
2 

-värde på 0,228. Vidare har modellen ett -2 Log likelihood-värde på 75,109 

och ett övergripande procenttal på 93,9 %. 

 
Vidare visas i tabell 9 att variablerna Revisionsbyråns storlek, Kön (index), Personlig 

utveckling, Kreativitet, Nära klientrelation och Uppdragskomplexitet är positivt relaterade till 

den beroende variabeln Erinran med en signifikans under 0,05. Det kan också utläsas att 

Organisatorisk socialisering, Intern konkurrens och Klientstatus är negativt relaterade till den 

beroende variabeln Erinran med en signifikans under 0,05. 

 

I motsvarande korrelationsanalys (se Appendix 6.1) var variablerna Kön (index), Antal barn, 

Ålder, Delägarskap, Personlig utveckling, Uppdragskomplexitet och Nära klientrelation 

positivt relaterade till den beroende variabeln Erinran med en signifikans under 0,05, medan 

variabeln Kön var negativt relaterat till Erinran med en signifikans under 0,05. 

 

Variablerna Kön (index), Personlig utveckling, Nära klientrelation och Uppdragskomplexitet 

var positivt relaterade till Erinran med en signifikans under 0,05 i både regressionsanalysen 

och korrelationsanalysen, vilket innebär ett robust samband. Däremot visade Revisionsbyråns 

storlek, Organisatorisk socialisering, Intern konkurrens, Klientstatus och Kreativitet endast på 

ett signifikant samband med Erinran i regressionsanalysen och saknar egen bivariat relation 

med Erinran. Antal barn, Ålder och Delägarskap visade på ett signifikant samband med 

Erinran i korrelationsanalysen, men inte i regressionsanalysen. 

 

Nedan i tabell 10 presenteras den logistiska regressionsanalysen för variabeln Felaktig 

revision, vilken utgörs av Fråga 32 i vår enkät och lyder: Har du någon gång reviderat något 

som du vid ett annat tillfälle gett rådgivning om? 



111 

 

 

Logistisk regressionsanalys – Felaktig revision 
 

 Variabel Beta  S.E.  Wald  Df  Sig.  Exp (B) 

 Revisionsbyråns 
storlek 

 

-1,507  
 

,520 
 

8,419  
 

1  
 

,004 
 

,221 

 Stadsstorlek 
 

-1,004  
 

,403 
 

6,218  
 

1  
 

,013 
 

,366 

 Organisatorisk 
socialisering 

  

,274 
  

1,160 
  

,056 
  

1 
  

,813 
 

1,316 

 Rådgivningstjänster  
 

-,016  
 

,028  
 

,318  
 

1  
 

,573 
 

,984 

 Intern Konkurrens   

1,407 
  

,862 
 

2,667 
  

1 
  

,102 
 

4,085 

 Kön  
 

,028  
 

,449  
 

,004  
 

1  
 

,951 
 

1,028 

 Kön (index)   

1,255 
  

1,149 
 

1,193 
  

1 
  

,275 
 

3,507 

 Civilstånd  
 

,262  
 

,560  
 

,219  
 

1  
 

,640 
 

1,299 

 Antal barn   

,325 
  

,182 
 

3,186 
  

1 
  

,074 
 

1,383 

 Ålder  
 

,033  
 

,020 
 

2,674  
 

1  
 

,102 
 

1,033 

 Delägarskap   

-,297 
  

,460 
  

,418 
  

1 
  

,518 
 

,743 

 Erfarenhet  
 

-,314  
 

,406  
 

,597  
 

1  
 

,440 
 

,731 

Karriärmål: 

 Materiella belöningar  
 

-,101  
 

,104  
 

,935  
 

1  
 

,334 
 

,904 

 Makt/Inflytande   

,097 
  

,098 
  

,987 
  

1 
  

,320 
 

1,102 

 Personlig utveckling  
 

,017  
 

,115  
 

,022  
 

1  
 

,882 
 

1,017 

 Expertis/Kunskap   

-,171 
  

,110 
 

2,412 
  

1 
  

,120 
 

,843 

 Kreativitet  
 

,023  
 

,114  
 

,041  
 

1  
 

,840 
 

1,023 

 Självständighet   

,081 
  

,106 
  

,580 
  

1 
  

,446 
 

1,084 

 Säkerhet  
 

,149  
 

,109 
 

1,873  
 

1  
 

,171 
 

1,160 

 Status   

,032 
  

,111 
  

,085 
  

1 
  

,770 
 

1,033 

 Klientstorlek  
 

,092  
 

,120  
 

,585  
 

1  
 

,444 
 

1,096 

 Klientstatus 
 

-1,231 
  

,893 
 

1,903 
  

1 
  

,168 
 

,292 

 Uppdragstid  
 

,305  
 

,126 
 

5,811  
 

1  
 

,016 
 

1,356 

 Uppdragskomplexitet   

-,020 
  

,151 
  

,017 
  

1 
  

,895 
 

,980 

 Nära klientrelation  
 

,698  
 

,217 
 

10,370  
 

1  
 

,001 
 

2,010 

 Internrevisorers 
betydelse 

  

-,026 
  

,128 
  

,040 
  

1 
  

,841 
 

,975 

 Konstant 
 

-4,995  
 

3,514 
 

2,020  
 

1  
 

,155 
 

,007 

 Cox & Snell R2
 

 

,250          
 Nagelkerke R 

 

,335          

 -2 Log likelihood 
 

221,622          

 Overall Percentage 
 

74,1          

Tabell 10 – Logistisk regressionsanalys Felaktig revision 
 

 

Innan den logistiska regressionsanalysen genomfördes med den beroende variabeln Felaktig 

revision utfördes en linjär regressionsanalys, vilken visade att ingen multikollinearitet förelåg 

(se Appendix 5.2). 
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I tabell 10 kan uttydas att modellen som helhet antar ett Nagelkerke R- värde på 0,335 och ett 

Cox & Snell R
2 

-värde på 0,250. Vidare har modellen ett -2 Log likelihood-värde på 221,622 

och ett övergripande procenttal på 74,1 %. 

 
Enligt tabell 10 är Uppdragstid och Nära klientrelation positivt relaterade till den beroende 

variabeln Felaktig revision med en signifikans under 0,05. Det kan även utläsas att 

Revisionsbyråns storlek och Stadsstorlek är negativt relaterade till variabeln Felaktig revision 

med en signifikans under 0,05. 

 

I motsvarande korrelationsanalys (se Appendix 6.2) är Rådgivningstjänster, Kön (index), 

Antal barn, Ålder, Uppdragstid och Nära klientrelation positivt relaterade till Felaktig revision 

med en signifikans under 0,05. Revisionsbyråns storlek, Stadsstorlek, Organisatorisk 

socialisering och Kön är negativt relaterade till den beroende variabeln Felaktig revision med 

en signifikans under 0,05. 

 

Det finns ett signifikant samband mellan de oberoende variablerna Uppdragstid, Nära 

klientrelation, Revisionsbyråns storlek och Stadsstorlek och den beroende variabeln Felaktig 

revision både i regressions- och korrelationsanalysen , vilket innebär ett robust samband. 

Däremot uppnås ett signifikant samband mellan de oberoende variablerna 

Rådgivningstjänster, Kön (index), Antal barn, Ålder, Organisatorisk socialisering, Kön och 

den beroende variabeln Felaktig revision endast i korrelationsanalysen. 

 

I tabell 11 nedan prövas indexvariabeln Professionens värderingar mot våra oberoende 

variabler i en linjär regressionsanalys. Vår indexvariabel är sammansatt av tre påståenden, 

vilka i enkäten utgörs av påstående 31:1, 31:2 och 31:3 (se Appendix 2.1). 
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Linjär regressionsanalys – Beroende C 
 

 Variabel B  S.E.  Beta  t  Sig.  Tol.  VIF 

 Konstant  
 

,707  
 

,213    
 

3,319  
 

,001    

 Revisionsbyråns 
storlek 

 
 

-,028  
 

,029 
 

-,084  
 

-,957  
 

,340  
 

,492 
 

2,032 

 Stadsstorlek   

-,009 
  

,023 
 

-,028 
  

-,395 
  

,693 
  

,760 
 

1,315 

 Organisatorisk 
socialisering 

 
 

,103  
 

,070  
 

,111  
 

1,460  
 

,146  
 

,664 
 

1,505 

 Rådgivningstjänster   

-,003 
  

,002 
 

-,129 
  

-1,841 
  

,067 
  

,774 
 

1,291 

 Intern Konkurrens  
 

,015  
 

,051  
 

,022  
 

,300  
 

,764  
 

,724 
 

1,380 
 Kön   

-,038 
  

,026 
 

-,102 
  

-1,453 
  

,148 
  

,774 
 

1,292 

 Kön (index)  
 

,110  
 

,070  
 

,123  
 

1,573  
 

,117  
 

,622 
 

1,609 

 Civilstånd   

-,003 
  

,034 
 

-,007 
  

-,100 
  

,921 
  

,891 
 

1,122 

 Antal barn  
 

-,012  
 

,011 
 

-,083  
 

-1,119  
 

,264  
 

,700 
 

1,429 

 Ålder   

,001 
  

,001 
  

,067 
  

,787 
  

,432 
  

,532 
 

1,878 

 Delägarskap  
 

-,008  
 

,028 
 

-,025  
 

-,297  
 

,766  
 

,562 
 

1,780 

 Erfarenhet   

,019 
  

,025 
  

,056 
  

,751 
  

,454 
  

,676 
 

1,480 

Karriärmål: 

 Materiella belöningar   

,008 
  

,006 
  

,125 
  

1,339 
  

,182 
  

,441 
 

2,268 

 Makt/Inflytande  
 

-,002  
 

,006 
 

-,031  
 

-,340  
 

,734  
 

,465 
 

2,151 

 Personlig utveckling   

-,010 
  

,007 
 

-,139 
  

-1,424 
  

,156 
  

,400 
 

2,503 

 Expertis/Kunskap  
 

-,002  
 

,006 
 

-,022  
 

-,275  
 

,784  
 

,581 
 

1,721 

 Kreativitet   

-,009 
  

,007 
 

-,118 
  

-1,261 
  

,209 
  

,436 
 

2,294 

 Självständighet  
 

-,004  
 

,007 
 

-,052  
 

-,585  
 

,559  
 

,475 
 

2,103 

 Säkerhet   

-,012 
  

,007 
 

-,164 
  

-1,759 
  

,080 
  

,442 
 

2,261 

 Status  
 

,003  
 

,007  
 

,042  
 

,490  
 

,624  
 

,514 
 

1,945 

 Klientstorlek   

-,018 
  

,007 
 

-,196 
  

-2,640 
  

,009 
  

,693 
 

1,443 

 Klientstatus  
 

,095  
 

,056  
 

,123  
 

1,704  
 

,090  
 

,733 
 

1,364 

 Uppdragstid   

,001 
  

,008 
  

,011 
  

,161 
  

,872 
  

,834 
 

1,199 

 Uppdragskomplexitet  
 

,011  
 

,010  
 

,079  
 

1,147  
 

,253  
 

,808 
 

1,237 

 Nära klientrelation   

-,015 
  

,013 
 

-,081 
  

-1,196 
  

,233 
  

,844 
 

1,185 

 Internrevisorers 
betydelse 

 
 

,006  
 

,008  
 

,049  
 

,726  
 

,468  
 

,851 
 

1,174 

 R2  
 

,197            

 Adjusted R2
  

 

,098            

 Std. Error  
 

,15742            

 F  
 

1,982            

 Sig.  
 

,005            

Tabell 11 – Linjär regressionsanalys Professionens värderingar 
 

 

I tabell 11 kan utläsas att ingen multikollinearitet förelåg och att modellen i sin helhet är 

signifikant med ett värde på 0,005. Vidare har modellen en förklaringsgrad på 19,7 %. 
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Vidare är Klientstorlek negativt relaterat till den beroende variabeln Professionens 

värderingar med en signifikans under 0,05. 

 

I motsvarande korrelationsanalys (se Appendix 6.3) är Kön (index), Materiella belöningar och 

Uppdragskomplexitet positivt relaterade till Professionens värderingar med en signifikans 

under 0,05. Klientstorlek och Nära klientrelation är i korrelationsanalysen negativt relaterade 

till Professionens värderingar med en signifikans under 0,05. 

 

Det finns ett negativt signifikant samband mellan Klientstorlek och Professionens värderingar 

i både regressions- och korrelationsanalysen, vilket innebär ett robust samband. Däremot 

uppnås ett signifikant samband mellan de oberoende variablerna Kön (index), Materiella 

belöningar, Uppdragskomplexitet och Nära klientrelation och den beroende variabeln 

Professionens värderingar endast i korrelationsanalysen. 

 

5.3 Sammanfattning och diskussion 
Regressionsanalysen med beroende variabel Erinran har ett högre Nagelkerke R- värde 

(0,528) och ett lägre Cox & Snell R
2 

– värde (0,228) jämfört med regressionsanalysen för den 

beroende variabeln Felaktig revision, där Nagelkerke R-värdet är 0,335 och Cox & Snell- 

värdet är 0,250. Dock ska dessa två mått betraktas samtidigt för att visa hur mycket av 

variationen av den beroende variabeln som de oberoende variablerna förklarar (Hair et al, 

2010). Beträffande Cox & Snell R
2- 

värdet skiljer det inte mycket mellan de två modellerna, 

utan det är värdet för Nagelkerke R som visar den största skillnaden, vilket innebär att de 

oberoende variablerna förklarar en större del av variationen i Erinran än av variationen i 

Felaktig revision. 

 

Vidare visar modellen för Erinran ett lägre -2 Log likelihood-värde på 75,109, jämfört med 

modellen för Felaktig revision där värdet är 221,622. Även genom detta värde kan konstateras 

att modellen med Erinran är bättre eftersom -2 Log likelihood ska vara så lågt som möjligt, 

där ett värde på 0 är en perfekt uppskattning (Hair et al, 2010). Dessutom kan konstateras att 

den logistiska regressionsanalysen för Erinran skapar en bättre modell då det övergripande 

procenttalet är 93,9 %, jämfört med 74,1 % för Felaktig revision. 

 

Den linjära regressionsanalysen med den beroende variabeln Professionens värderingar 

uppnår ett R
2
-värde på 0,218, vilket kan jämföras med Cox & Snell R

2 
och Nagelkerke R med 

modellerna för Erinran och Felaktig revision. Modellen med Professionens värderingar visar 

det lägsta värdet och således kan konstateras att modellen för Erinran är den modell som bäst 
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kan förklara den beroende variabeln. Som påpekats tidigare ville vi finna den mest 

förklarande modellen för Erinran, eftersom det är den beroende variabel som utgör det 

tydligaste stödet för att revisorer har agerat oprofessionellt. Utifrån ovan förda diskussion kan 

konstateras att så också är fallet. 

 

I tabell 12 nedan visas en översikt över de analyser där ett signifikant samband mellan 

oberoende och beroende variabler uppnåddes, samt den aktuella signifikansnivån. 

 
  Erinran 

 
Reg. Korr. 

Felaktig revision 
 

Reg. Korr. 

Professionens 
värderingar 

Reg. Korr. 

Revisionsbyråns 
storlek 

 B 3,772 -,081 -1,507 -,175 -,028 -,035 

  Sig. 0,19 ,171 ,004 ,007 ,340 ,562 
Stadsstorlek  B ,680 ,065 -1,004 -,149 -,009 ,049 

  Sig. ,410 ,265 ,013 ,021 ,693 ,410 
Organisatorisk 
Socialisering 

 B -5,614 -,034 ,274 -,138 ,103 ,048 

  Sig. ,029 ,568 ,813 ,034 ,146 ,426 
Rådgivningstjänster  B -,064 ,046 -,016 ,148 -,003 -,029 

  Sig. ,271 ,438 ,573 ,024 ,067 ,629 
Intern Konkurrens  B -4,900 -,077 1,407 -,050 ,015 -,037 

  Sig. ,026 ,192 ,102 ,444 ,764 ,533 
Kön  B -2,448 -,132 ,028 -,134 -,038 -,007 

  Sig. ,097 ,023 ,951 ,039 ,148 ,905 

Kön (Index)  B 7,743 ,158 1,255 ,128 ,110 ,120 

  Sig. ,015 ,007 ,275 ,049 ,117 ,044 
Civilstånd  B 1,423 ,029 ,262 -,027 -,003 ,024 

  Sig. ,371 ,622 ,640 ,675 ,921 ,687 

Antal barn  B ,712 ,147 ,325 ,172 -,012 -,005 

  Sig. ,058 ,012 ,074 ,008 ,264 ,938 
Ålder  B ,054 ,228 ,033 ,140 ,001 ,084 

  Sig. ,183 ,000 ,102 ,030 ,432 ,160 
Delägarskap  B 1,524 ,187 -,297 ,070 -,008 ,056 

  Sig. ,152 ,001 ,518 ,281 ,766 ,347 
Erfarenhet  B -,621 ,106 -,314 -,080 ,019 ,015 

  Sig. ,456 ,071 ,440 ,220 ,454 ,797 
Karriärmål:         

Materiella belöningar  B -,005 -,068 -,101 -,076 ,008 ,275 
  Sig. ,981 ,246 ,334 ,244 ,182 ,000 

Makt/Inflytande  B ,053 -,052 ,097 -.013 -,002 ,072 
  Sig. ,800 ,375 ,320 ,847 ,734 ,226 

Personlig utveckling  B ,588 ,149 ,017 -,012 -,010 -,098 
  Sig. ,024 ,011 ,882 ,856 ,156 ,101 

Expertis/Kunskap  B ,266 ,030 -,171 -,039 -,002 -,070 
  Sig. ,179 ,607 ,120 ,551 ,784 ,240 
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Kreativitet  B ,627 ,033 ,023 -,060 -,009 -,081 

  Sig. ,018 ,576 ,840 ,358 ,209 ,174 
Självständighet  B ,098 -,080 ,081 ,033 -,004 -,096 

  Sig. ,629 ,171 ,446 ,617 ,559 ,110 
Säkerhet  B ,152 -,043 ,149 ,100 -,012 -,100 

  Sig. ,473 ,469 ,171 ,121 ,080 ,098 
Status  B ,011 -,060 ,032 -,007 ,003 ,068 

  Sig. ,958 ,309 ,770 ,915 ,624 ,252 

Klientstorlek  B ,078 ,016 ,092 ,080 -,018 -,141 
  Sig. ,731 ,787 ,444 ,216 ,009 ,018 

Klientstatus  B -5,218 -,037 -1,231 -,037 ,095 ,076 
  Sig. ,009 ,531 ,168 ,575 ,090 ,206 

Uppdragstid  B -,444 -,111 ,305 ,193 ,001 -,113 
  Sig. ,076 ,058 ,016 ,003 ,872 ,058 

Uppdragskomplexitet  B ,978 ,165 -,020 -,068 ,011 ,124 
  Sig. ,013 ,005 ,895 ,297 ,253 ,037 

Nära klientrelation  B ,779 ,172 ,698 ,254 -,015 -,124 
  Sig. ,050 ,003 ,001 ,000 ,233 ,037 

Internrevisorers 
betydelse 

 B ,008 ,009 -,026 -,024 ,006 ,093 

  Sig. ,973 ,882 ,841 ,724 ,468 ,131 
Tabell 12 - Signifikanstabell 

 

 

5.4 Hypotesprövning 
I följande avsnitt kommer vi jämföra vår teoretiska referensram mot de empiriska resultat vi 

erhållit för att därefter kunna bekräfta eller förkasta våra hypoteser. Hypoteserna kommer 

prövas i den ordning de presenterats i under den teoretiska referensramen och därmed delas de 

också upp efter de tre kategorierna: revisionsbyrån, revisorn och klienten. 

 

Vi vill poängtera att vi även vid hypotesprövningen utgår från den beroende variabeln 

Erinran. Således kommer hänsyn tas till i vilka modeller de oberoende variablerna visade 

signifikans, där signifikans i modellerna med Erinran enligt vår mening har en starkare 

förklaring till revisorers professionella agerande än signifikans i modellerna med Felaktig 

revision eller Professionens värderingar. Vi kommer därför bekräfta de hypoteser som 

antingen har ett robust samband med Erinran eller minst två signifikanta samband, där det ena 

sambandet ska föreligga med Erinran. 
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5.4.1 Hypoteser relaterade till revisionsbyrån 
 

 

Revisionsbyråns storlek 

Hypotes 1: Revisionsbyråns storlek tenderar att vara positivt relaterat till professionellt 

agerande 

 

I teorin påvisade vi att revisionsbyråns storlek skulle vara positivt relaterat till ett 

professionellt agerande till följd av det ekonomiska beroende som enskilda klientrelationer 

skapar hos mindre byråer (DeAngelo, 1981; Goldman & Barlev, 1974; Palmrose, 1988). 

Enligt DeAngelo (1981) är det kostsamt för revisionsbyråer att avsluta klientrelationer på 

grund av de transaktionskostnader som uppstår, och då mindre byråer har färre resurser att 

röra sig med skulle de också vara mer måna om att upprätthålla varje klientrelation. Tidigare 

forskning på området har visat att det finns ett samband mellan revisionsbyråers storlek och 

ett professionellt agerande, där de mindre byråerna visat på svårigheter med att agera 

professionellt till följd av det beroende som enskilda klientrelationer skapar (DeAngelo, 1981; 

Palmrose, 1988). Ett ytterligare argument som stödjer tidigare förda resonemang kan även 

föras utifrån ett ryktesperspektiv, där Francis och Krishnan (1999) påpekar att Big 4-byråerna 

har ett större rykte att värna om och därför tenderar de att agera mer professionellt jämfört 

med mindre revisionsbyråer. 

 

I vår empiriska undersökning fann vi tre signifikanta samband mot två av våra beroende 

variabler, Erinran och Felaktig revision, sambanden visade dock på olika riktningar. I 

regressionen av Erinran erhöll vi ett positivt signifikant samband, vilket innebär att det är 

vanligare att revisorer från större byråer har fått en erinran från Revisorsnämnden. Således 

skulle revisorer från mindre byråer agera mer professionellt, ett samband som motsäger vår 

hypotes. Regressions- och korrelationsanalysen för Felaktig revision resulterade istället i ett 

negativt signifikant samband, vilket innebär att revisorer från mindre byråer någon gång har 

rådgivit om något som de vid ett senare tillfälle reviderat, i större utsträckning jämfört med 

revisorer från större byråer. 

 

Sammantaget kan konstateras att revisorer från större revisionsbyråer har fått fler varningar, 

men inte till följd av att de rådgivit och reviderat samma sak. En möjlig förklaring till vårt 

empiriska resultat kan vara att större revisionsbyråer vanligtvis har specialister för olika 

områden, medan mindre byråer inte har denna möjlighet och revisorer skulle därför tendera 

att revidera ekonomiska rapporter som de själva gett rådgivning om. 
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Revisionsbyråns storlek visade signifikans i tre av sex möjliga modeller, dessutom i både 

regressions- och korrelationsanalysen för Felaktig revison vilket tyder på robusthet. Dock var 

sambandet i regressionsanalysen för Erinran positivt, vilket gör att vi med hänsyn till vårt 

empiriska resultat kommer förkasta hypotes 1. 

 

Stadsstorlek 

Hypotes 2: Stadsstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Enligt Watts och Zimmerman (1983) är revisorer ständigt utsatta för en ryktesrisk, vilket 

påverkar dem att agera efter professionens standarder och värderingar. Eftersom 

befolkningsantalet är lägre i mindre städer är det också sannolikt att anta att ett dåligt rykte 

skulle sprida sig snabbare där jämfört med i en större stad. Med andra ord skulle revisorer i 

mindre städer agera mer professionellt. 

 

Vår empiriska undersökning visar ett robust signifikant samband mot den beroende variabeln 

Felaktig revision, vilket tyder på att revisorer i mindre städer har reviderat något som de vid 

ett tidigare tillfälle gett rådgivning om. Detta samband indikerar således att revisorer i större 

städer agerar mer professionellt, vilket motsäger vår hypotes och teorin om ryktesriskens 

påverkan med hänsyn till stadsstorlek kan därför inte stärkas genom vår undersökning. En 

möjlig förklaring till det empiriska resultatet kan vara att revisorer i mindre städer tenderar att 

utveckla starkare relationer till följd av att de många gånger personligen känner sina klienter. 

Detta är en förklaring som vi till viss del kan bekräftas genom vårt empiriska resultat för 

variabeln Nära klientrelation. En mer detaljerad beskrivning av resultatet för denna variabel 

förs längre fram, men kort kan nämnas att revisorer som umgås privat med sina klienter 

tenderar att agera mindre professionellt. Risken att revisorer i mindre städer umgås privat med 

sina klienter kan därför tänkas vara större jämfört med revisorer i större städer. 

 

Med hänsyn till att Stadsstorlek visade signifikans åt fel riktning i två av sex modeller 

förkastas hypotes 2, vilket innebär att revisorer i mindre städer inte skulle agera mer 

professionellt med hänsyn till ryktesrisken. 

 

Organisatorisk socialisering 

Hypotes 3: Organisatorisk socialisering tenderar att vara negativt relaterat till 

professionellt agerande 

 

Enligt sociala identitetsteorin klassificerar sig människor i olika grupper efter exempelvis kön, 

ålder, samt organisatoriska och professionella medlemskap (Ashforth & Mael, 1989). Styrkan 
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på identifieringen bestäms av gruppens tydlighet, status, makt och andra gruppers påverkan 

(Ashforth & Mael, 1989; Ellemers et al, 2004; Tajfel & Tuner, 1986). Människor kan känna 

tillhörighet till flera grupper samtidigt och det är därför möjligt att revisorer identifierar sig 

med professionen, den egna revisionsbyrån och klienter samtidigt. En tidigare studie visade 

att identifiering med revisionsbyrån stärker identifieringen med professionen (Bamber & Iyer, 

2002) och därmed också det professionella agerandet. Dock har de senaste årens förändringar 

på revisionsbyråer mot mer rådgivningsarbete och belöningar till revisorer som är duktiga på 

att marknadsföra sig, medfört att resultaten från Bamber och Iyers (2002) studie kanske inte 

längre stämmer. En identifiering med revisionsbyrån kanske idag försvagar det professionella 

agerandet istället för att stärka det, vilket gjorde att vi ställde hypotes 3. 

 

Hypotesen testades genom en indexvariabel av påståenden. Resultatet från regressions- och 

korrelationsanalyserna visade att variabeln Organisatorisk socialisering är negativt relaterat 

till variabeln Erinran i regressionsanalysen på signifikansen 0,029. Det finns alltså ett 

signifikant samband mellan att uppleva stark organisatorisk socialisering och att inte ha fått en 

erinran eller varning från Revisorsnämnden. Dock uppnåddes inget signifikant samband i 

motsvarande korrelationsanalys, vilket innebär att sambandet inte är robust. Vidare var 

Organisatorisk socialisering negativt relaterat till variabeln Felaktig revision på signifikansen 

0,034 i korrelationsanalysen, vilket innebär att det finns ett signifikant samband mellan att 

uppleva stark organisatorisk socialisering och att inte ha reviderat något som man själv 

tidigare gett råd om. Dock uppnåddes inget signifikant samband mellan Organisatorisk 

socialisering och Felaktig revision i regressionsanalysen. Det fanns inte några signifikanta 

samband mellan Organisatorisk socialisering och variabeln Professionens värderingar. 

 

Ovan nämnda studie av Bamber & Iyer (2002) konstaterade att revisorers identifiering med 

professionen kan stärkas om identifieringen med revisionsbyrån stärks. Då resultatet av vår 

studie är i enlighet med den tidigare studien som också visade att de flesta revisorer upplever 

identifiering med både professionen och revisionsbyrån utan några större konflikter mellan 

dessa (Bamber & Iyer, 2002), stärks dessa teorier. Vårt resonemang om att de senaste årens 

förändringar inom revisionsbranschen mot mer rådgivningstjänster, skulle ha medfört att en 

identifiering med revisionsbyrån skulle vara negativ för det professionella agerandet, kunde 

inte påvisas i vår studie. 

 

I den teoretiska referensramen betonas även vikten av att revisionsbyråer stöttar revisorer i 

deras professionella agerande (Bamber & Iyer, 2002). Då det finns en signifikans mellan 
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indexvariabeln Organisatorisk socialisering och professionellt agerande tyder det på att 

revisionsbyråer generellt har en företagskultur som stödjer revisorer i sin professionella roll. 

Vidare verkar teorin om att socialisering tydliggör de professionella värderingarna och hjälper 

revisorer i svåra situationer (Iyer & Rama, 2004) stämma med resultatet av vår studie. En 

stark socialisering är alltså positivt relaterat till ett professionellt agerande, vilket gör att vi 

förkastar hypotes 3. 

 

Rådgivningstjänster 

Hypotes 4: Rådgivningstjänster tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Under den teoretiska referensramen påvisades den plats som konsultverksamheten kommit att 

få inom dagens revisionsbransch (Agevall & Jonnergård, 2013). Många forskare påpekar dess 

lönsamhet och normalt sett utgör intäkterna från denna verksamhet den största, ibland den 

avgörande inkomstkällan (Agevall & Jonnergård, 2013; Bazerman et al, 1997; Öhman, 2004). 

Enligt Wright och Wright (1997) och DeFond et al (2002) skapar rådgivningstjänsterna ett 

finansiellt beroende och därmed ekonomiska incitament (Iyer & Rama, 2004) som skulle 

kunna försvaga revsisorers professionella agerande (Wright & Wright, 1997; DeFond et al, 

2002). 

 

Ett ytterligare resonemang som stärker ovan förda diskussion är att revisorer som 

tillhandahåller rådgivningstjänster tenderar att bli involverade i sina klientföretag och med 

tiden utvecklar de egna intressen i företagets framgång (Goldman & Barlev, 1974). Enligt 

Dutton et al (1994) identifierar sig individer med organisationer som kan förknippas med 

bland annat makt och effektivitet samt bidra med möjligheter till framgång. Om revisorer 

erhåller en stark position i ett klientföretag är sannolikheten också stor att de förknippar det 

företaget med makt och ser olika möjligheter till framgång, exempelvis i form av anställning i 

företaget, vilket skulle kunna innebära att de vidare tenderar att identifiera sig med detta 

klientföretag. Enligt Warren och Alzola (2009) utgör klientidentifiering ett hot mot revisorers 

objektiva beslutsfattande och därmed deras professionella agerande. 

 

I vår empiriska undersökning visades endast ett signifikant samband av sex möjliga. I 

korrelationsanalysen för variabeln Felaktig revision visade Rådgivningstjänster ett positivt 

signifikant samband, vilket innebär att ju fler timmar rådgivning som revisorer tillhandahåller 

per vecka desto större sannolikhet är det att de har reviderat något som de vid tidigare tillfälle 

gett rådgivning om. Vi kan dock inte styrka den befintliga teorin eftersom vi inte lyckades 
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finna något samband mellan Rådgivningstjänster och Erinran eller Professionens värderingar. 

Med andra ord har antalet rådgivningstimmar, enligt vår empiriska undersökning, ingen 

påverkan på om revisorer fått en erinran från Revisorsnämnden. 

 

Beträffande tidigare studier på området är det få som funnit ett samband mellan 

tillhandahållandet av rådgivningstjänster och ett oprofessionellt agerande (Frankel et al, 2002; 

Knapp, 1985). Enligt Frankel et al (2002) kan det bero på det rykteskapital som revisorer 

investerar i hos klienter, vilket är något som revisorer många gånger inte är beredda att 

riskera. Den ryktesrisk och det rykteskapital som teorin förespråkar skulle kunna vara en 

tänkbar förklaring även för vårt resultat, där de revisorer som är medvetna om den ryktesrisk 

som de är utsatta för också förstärker deras professionella agerande vid tillhandahållandet av 

rådgivningstjänster. 

 

Med hänsyn till vårt empiriska material och att endast ett av sex möjliga samband hittades 

kommer därför hypotes 4 förkastas. 

 

Intern konkurrens 

Hypotes 5: Intern konkurrens tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

I den teoretiska referensramen tydliggjordes att det är uppnådda försäljningsmål som belönas 

på dagens revisionsbyråer istället för professionellt agerande (Agevall & Jonnergård, 2013), 

vilket gör det troligt att det uppstår en intern konkurrens med fokus på maximal försäljning. 

Vidare visades i en studie gjord av Jonnergård och Stafsudd (2009) att kvinnor som återgick 

till arbetet efter föräldraledighet inte fick tillbaka ”sina” tidigare klienter, utan fick leta upp 

nya. Anledningen var att revisorer ogärna lämnar ifrån sig de klienter de har. Detta tyder på 

en konkurrens mellan revisorer inom revisionsbyrån, vilket skulle kunna påverka det 

professionella agerandet negativt genom att det då finns en risk för att revisorer exempelvis 

utför beroende bedömningar, i rädsla för att förlora en klient, vilket gjorde att vi ställde 

hypotes 5. 

 

Hypotesen testades genom en indexvariabel bestående av två påståenden. I den logistiska 

regressionsanalysen visades att Intern konkurrens är negativt relaterat till Erinran på 

signifikansen 0,026, vilket innebär att det finns ett samband mellan att uppleva konkurrens på 

den egna byrån och professionellt agerande. Dock visade motsvarande korrelationsanalys 

inget signifikant samband, vilket betyder att Intern konkurrens inte har någon egen bivariat 

relation med variabeln Erinran. Mellan Intern konkurrens och de beroende variablerna 
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Felaktig revision och Professionens värderingar uppnåddes inga signifikanta samband under 

0,05 i någon av regressions- eller korrelationsanalyserna. Då den deskriptiva analysen visade 

att de flesta revisorer svarat lågt på de två påståenden som indexet består av, indikerar detta 

att många revisorer inte upplever någon konkurrens mellan revisorer på revisionsbyrån. Dock 

förekom svar upp till 7 på båda påståendena, vilket visar att problemet finns, men inte i någon 

större utsträckning. 

 

Det kan också vara så att konkurrens påverkar revisorers beteende både positivt och negativt. 

En rädsla för att förlora klienter kan kanske få en del revisorer att agera mer oprofessionellt, 

medan andra revisorer istället agerar mer professionellt, därför att de verkligen vill visa sina 

kunskaper i förhållande till de andra revisorerna på byrån, vilket skulle kunna förklara det 

signifikanta sambandet mellan Intern konkurrens och Erinran. Att agera professionellt i alla 

situationer, utan anmärkningar, kan kanske vara ett sätt för revisorer att bli sedda på en 

revisionsbyrå med konkurrens mellan revisorer. Alltså skulle konkurrens mellan revisorer på 

revisionsbyråer kunna påverka revisorer olika, vilket inte resulterar i ett enhetligt beteende 

och därför leder i så fall inte indexet Konkurrens till ett signifikant samband med någon av de 

beroende variablerna Felaktig revision och Professionellt agerande. Då vi i våra analyser inte 

finner något signifikant samband mellan Intern konkurrens och oprofessionellt agerande 

förkastar vi hypotes 5. 

 

 
 
 

5.4.2 Hypoteser relaterade till revisorn 
 

 

Kön 

Hypotes 6a: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara positivt relaterade till 

professionellt agerande 

 

Hypotes 6b: Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att vara negativt relaterade till 

professionellt agerande 

 

Enligt Gold et al (2009) har manliga och kvinnliga revisorer samma utbildning och kunskap, 

varför de också skulle utföra sitt arbete likvärdigt. Detta har till viss del bekräftats av tidigare 

forskning, men forskningen om genus visar också att det föreligger skillnader mellan manliga 

och kvinnliga revisorer (Gold et al, 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011). 

Exempelvis har kvinnliga revisorer visat sig vara mindre riskbenägna i sitt arbete än män 

(Byrnes et al, 1999) samt att viljan och möjligheten till att bygga nätverk har visat sig större 
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för manliga revisorer än för kvinnliga revisorer (Elg & Jonnergård, 2011; Jonnergård & 

Stafsudd, 2009; Kanter, 1977). Utifrån denna teori skapades hypotes 6a. 

 

Idag anställs lika många kvinnliga som manliga revisorsassistenter, men det är få kvinnor som 

når de högre positionerna inom revisionsbyråerna (Jonnergård & Stafsudd, 2009). En vanlig 

förklaring till det är att det på arbetsplatser genom socialiseringsprocesser skapas ett socialt 

kön, där det görs skillnader mellan män och kvinnor (Anderson-Gough et al, 2005). I en 

studie av Fogarty (1996) visades att kvinnliga revisorer i högre utsträckning än manliga vill 

lämna branschen. Vidare konstaterades i en studie av Jonnergård och Stafsudd (2009) att 

kvinnliga revisorer känner att det är skillnad på att vara manlig och kvinnlig revisor. Att som 

kvinna märka att män har lättare för att avancera inom revisionsbyrån och att män har andra 

förutsättningar på byrån kan tänkas leda till att kvinnliga revisorer letar efter andra 

karriärmöjligheter och därför i högre grad än männen agerar utanför sin professionella roll. 

Utifrån denna teori formades hypotes 6b 

 

I vår empiriska undersökning visade variabeln Kön signifikans i två av sex möjliga modeller. 

Sambanden var negativa i båda korrelationsanalyserna för Erinran och Felaktig revision. För 

Erinran innebär det att det är fler manliga revisorer som fått en erinran och för Felaktig 

revision innebär det att det är fler manliga revisorer som någon gång reviderat något som de 

vid ett tidigare tillfälle gett rådgivning om. Således tenderar kvinnliga revisorer i större 

utsträckning än manliga revisorer att agera professionellt, vilket är i enlighet med hypotes 6a. 

 

Vidare tillämpades en indexvariabel för att ytterligare kunna testa manliga och kvinnliga 

revisorers professionella agerande. Indexvariabeln inkluderade påståenden baserade på 

egenskaper typiska för den manliga revisorn. Kort kan nämnas att den innefattade 

riskbenägenhet (Byrnes et al, 1999; Jonnergård & Stafsudd, 2009), förmågan att kunna 

marknadsföra sig själv (Mueller et al, 2011) och nyttjandet av nätverksrelationer i arbetet 

(Gold et al, 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011). Variabeln Kön (index) 

visade signifikans i fyra av sex möjliga modeller, dock visade samvariationen i 

korrelationsanalysen för Professionens värderingar fel riktning. För Erinran är sambandet 

robust då signifikans erhölls i både regressions- och korrelationsanalysen, vilket innebär att 

revisorers riskbenägenhet, förmågan at marknadsföra sig själv och nyttjande av 

nätverksrelationer i arbetet tenderar att förklara varför de fått en erinran från 

Revisorsnämnden. Vidare visades ett positivt signifikant samband i korrelationsanalysen för 

Felaktig revision, vilket innebär att revisorers riskbenägenhet, förmågan at marknadsföra sig 
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själv och nyttjande av nätverksrelationer i arbetet även till viss del kan förklara varför 

revisorer någon reviderat något som de vid ett tidigare tillfälle gett rådgivning om. 

 

De empiriska resultaten från Kön (index) kan vidare hjälpa till att förklara resultaten från 

variabeln Kön, vilka påpekade att manliga revisorer tenderade att agera mindre professionellt 

än kvinnliga revisorer. Enligt den teoretiska referensramen skulle manliga revisorers agerande 

bero på att de är mer riskbenägna i sitt handlande, har en större förmåga att marknadsföra sig 

själva hos klienter och har ett stort nätverk som de tenderar att utnyttja i sitt arbete. Med 

hänsyn till vårt empiriska resultat som presenterats ovan kommer därför hypotes 6a att 

bekräftas och hypotes 6b att förkastas. 

 

En möjlig förklaring till det empiriska resultatet för hypotes 6b kan vara i linje med studier 

genomförda av Anderson-Gough et al (2002) och Fogarty (1996), vilka resulterat i att 

kvinnliga revisorer inte märker av könsskillnaderna i sitt dagliga arbete, vilket kan innebära 

att kvinnliga revisorer kanske inte tänker så mycket på detta då de arbetar och därmed 

påverkas heller inte deras professionella agerande negativt. Istället kan kvinnliga revisorer 

känna sig motiverade till att agera extra professionellt till följd av att de vill avancera inom 

revisionsbyrån. 

 

Familjesituation 

Hypotes 7a: Att ha en partner tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Hypotes 7b: Att ha barn tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Under den teoretiska referensramen innefattades variabeln familjesituation av två faktorer, 

Civilstånd och Att ha barn. De teoretiska resonemangen baserades på att de revisorer som har 

en partner och/eller barn skulle tendera att agera mindre professionellt till följd av tidspress, 

där revisorer med partner och/eller barn har mindre tid att ägna åt det tidskrävande 

revisorsyrket (Elg & Jonnergård, 2011), föräldraledighet, där möjligheten till att skaffa sig 

nya erfarenheter och kunskaper reduceras (Jonnergård & Stafsudd, 2009), och ekonomiska 

incitament som baseras på de ökade utgifter som revisorer med partner och/eller barn har. 

 

Variabeln Civilstånd visade i vår empiriska undersökning ingen signifikans i någon av de sex 

möjliga modellerna. Om revisorer har en partner eller inte skulle således inte påverka det 

professionella agerandet i någon av de bemärkelser vi tagit hänsyn till i vår studie. Således 

känner revisorer generellt inte sig stressade på grund av att de har en partner och de har inte 
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heller ekonomiska incitament till följd av att de har en partner. Vi kommer därför att förkasta 

hypotes 7a. 

 

Den oberoende variabeln Antal barn resulterade å andra sidan i två positiva samvariationer, 

där signifikans visades i korrelationsanalyserna för Erinran och Felaktig revision. Således har 

antalet barn ett samband med både om man som revisor fått en erinran från Revisorsnämnden 

och om man som revisor någon gång reviderat något som tidigare getts rådgivning om. Enligt 

teorin förklaras detta av att revisorer känner tidpress och tenderar att ha större ekonomiska 

incitament, då de har barn. Vidare kan bristen på kunskap och erfarenhet till följd av 

föräldraledighet påverka det professionella agerandet. Dessa samband kan dock, till viss del, 

förklaras av revisorernas ålder, eftersom det är troligt att de också har fler barn ju äldre de är 

och ju äldre revisorerna är desto längre har de normalt sett arbetat som revisor. 

 

Med hänsyn till att Antal barn visade signifikans i två av sex möjliga modeller och därmed 

kan förklara en del av revisorers professionella agerande kommer hypotes 7b att bekräftas till 

viss del. 

 

Ålder 

Hypotes 8: Ålder tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Enligt den teoretiska referensramen har äldre revisorer lättare för att vinna gehör och bli 

respekterade av klienter än yngre revisorer (Jonnergård & Stafsudd, 2009). Detta borde 

innebära att yngre revisorer i högre grad blir utsatta för påtryckningar från klienter, vilket 

försvårar ett professionellt agerande. En tidigare studie har dessutom visat att äldre människor 

har en annan etisk mognad än yngre människor (Peterson et al, 2001). Då ett professionellt 

agerande är ett agerande i enlighet med professionens etiska värderingar kan en högre etisk 

mognad hos äldre revisorer tänkas leda till ett mer professionellt agerande än hos yngre 

revisorer, vilket ledde fram till hypotes 8. 

 

I den logistiska regressionsanalysen fanns inget signifikant samband mellan ålder och 

variabeln Erinran. I korrelationsanalysen var ålder positivt relaterat till Erinran på 

signifikansen 0,000. Det finns alltså ett samband mellan ålder och att ha fått en erinran från 

Revisorsnämnden, dock är sambandet inte robust. 

 

För den beroende variabeln Felaktig revision visade korrelationsanalysen att ålder är positivt 

relaterat till att ha reviderat något man själv tidigare har gett råd om på signifikansen 0,030. I 

motsvarande logistiska regressionsanalys fanns däremot inget signifikant samband. Den 
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beroende variabeln Professionens värderingar visade däremot inget signifikant samband med 

ålder. 

 

Att äldre revisorer har agerat mer oprofessionellt än yngre revisorer kan bero på att de arbetat 

som revisorer under längre tid. Det borde också vara så att ju längre en revisor arbetat desto 

fler avancerade uppdrag och desto mer ansvar läggs på denne, vilket avsevärt ökar risken för 

att göra fel och därmed agera oprofessionellt. Dessutom är det tänkbart att revisorer i takt med 

erfarenhet inom branschen ägnar allt mer tid åt rådgivning, vilket skulle kunna förklara att 

äldre revisorer i högre grad än yngre revisorer någon gång har reviderat något som de tidigare 

gett råd om. 

 

Det kan konstateras att det till de beroende variablerna Erinran och Felaktig revision finns 

många naturliga förklaringar till varför äldre revisorer enligt dessa skulle ha agerat mer 

oprofessionellt. Därför testar dessa variabler inte ålder på ett bra sätt. De säger ingenting om 

att äldre eller yngre revisorer agerar mer professionellt i ett kort perspektiv. Erinran och 

Felaktig revision bygger på historik, där äldre revisorer också har hunnit med mer i sin karriär 

som revisor jämfört med yngre revisorer. Värt att tillägga är dock att vi inte fann ett 

signifikant positivt samband mellan ålder och professionellt agerande. Med hänsyn till det 

empiriska resultatet förkastas därför hypotes 8. 

 

Delägare 

Hypotes 9a: Delägarskap tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 

Hypotes 9b: Delägarskap tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 

I större revisionsbyråer har ägarskap traditionellt sett varit i form av professionellt partnerskap 

(Greenwood et al, 1990), vilka karakteriseras av att de ägs av de anställda (Elg & Jonnergård, 

2011). Ägarna är delaktiga i såväl styrning av företaget som de mer grundläggande 

arbetsuppgifterna (Greenwood et al, 1990). Då delägare är involverade i alla nivåer av 

företaget kan tänkas att de agerar mer professionellt än de revisorer som inte är delägare, på 

grund av att inte bara de själva utan hela företaget drabbas hårt av skandaler och den 

ryktesrisk som följer med dessa. 

 

Å andra sidan finns det starka ekonomiska incitament för revisorer som är delägare. Då 

revisonsfirmor gått från enbart traditionell revision, till erbjudande av olika konsulttjänster, 

har fokus förflyttats till ett vinstmaximerande (Warren & Alzola, 2009). Ju större vinst 

revisionsfirman gör, desto större utdelning får generellt delägarna. Då människor, enligt 
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agentteorin, agerar för att maximera sin egen nytta (Fama & Jensen, 1983; Jensen & 

Meckling, 1976) kan tänkas att revisorer som är delägare, till följd av ekonomiska incitament, 

agerar utanför professionens etiska värderingar i strävan att erhålla en så hög utdelning som 

möjligt. Således påvisas i den teoretiska referensramen argument för att revisorer som är 

delägare både kan vara mer professionella och mer oprofessionella i sitt agerande. 

 

I vår empiriska undersökning visade korrelationsanalysen att delägarskap är positivt relaterat 

till den beroende variabeln Erinran med signifikansen 0,001. Det finns alltså ett signifikant 

samband mellan att vara delägare och att ha fått en erinran från Revisorsnämnden. Dock visar 

motsvarande logistiska regressionsanalys inte något signifikant samband. Regressions- och 

korrelationsanalyserna med de beroende variablerna Felaktig revision och Professionens 

värderingar visade inga signifikanta samband. 

 

Ett signifikant samband mellan att vara delägare och att ha fått en erinran från 

Revisorsnämnden kan enligt den teoretiska referensramen bero på att revisorer som är 

delägare lockas till oprofessionellt agerande i en strävan efter att erhålla så stor utdelning som 

möjligt. Enligt vår studies resultat kan det vara så att de ekonomiska incitamenten för 

revisorer som är delägare är större än rädslan för ryktesrisken. Å andra sidan har de revisorer 

som är delägare i genomsnitt arbetat som revisorer under en längre tid, än de som inte är 

delägare. Ju längre tid du arbetat som revisor desto större är risken för att du någon gång ska 

ha gjort fel och fått en erinran eller varning från Revisorsnämnden. Det är också tänkbart att 

revisorer som är delägare generellt får större ansvar och svårare uppdrag än revisorer som inte 

är delägare, vilket ökar risken för att göra fel. Å andra sidan bör revisorer som arbetat längre 

inneha den erfarenhet och kunskap som krävs för att på ett professionellt sätt utföra även 

komplicerade uppdrag. Då den empiriska undersökningen endast resulterat i ett signifikant 

samband förkastas hypoteserna 9a och 9b. 

 

Erfarenhet 

Hypotes 10: Erfarenhet tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Revisorer utsätts ständigt av direkta och indirekta påtryckningar från olika håll (Warren & 

Alzola, 2009) och enligt Moreno och Bhattacharjee (2003) hjälper erfarenhet revisorer att 

motstå påtryckningar, framförallt från klienter. I en studie utförd av Moreno och 

Bhattacharjee (2003) visades att revisorer med kortare erfarenhet är mer mottagliga för 

påtryckningar, där de också accepterade klienters initiativ i större utsträckning än revisorer 

med längre erfarenhet. Elg och Jonnergård (2011) påpekar att vikten av att bringa in nya 
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klienter och affärer till byrån tydliggörs redan under socialiseringsprocessen, men på grund av 

oerfarna revisorers brist på erfarenhet och kunskap blir det svårt för dem att rangordna vad 

som är viktigast och många gånger väljer de därför att stödja klienternas viljor för att förbättra 

relationen till dem (Moreno & Bhattacharjee, 2003). Således tenderar bristen på erfarenhet att 

försvaga revisorers professionella agerande. 

 

Variabeln Erfarenhet visade ingen signifikans i någon av våra sex modeller. Att vara 

auktoriserad eller godkänd revisor skulle därmed inte ha en påverkan på det professionella 

agerandet. Således tenderar revisorer, oavsett titel, att kunna hantera klienters påtryckningar 

på ett sätt som är i enlighet med professionens etiska värderingar. Vi kommer därför att 

förkasta hypotes 10. 

 

Revisorers karriärmål 

Hypotes 11: Karriärmål i linje med professionens värderingar tenderar att vara positivt 

relaterat till professionellt agerande 

 

Francis (1985) lyckades i sin studie identifiera nio karriärmål, vilka utgjordes av Materiella 

belöningar, Makt/Inflytande, Personlig utveckling, Expertis, Kreativitet, Sociala relationer, 

Självständighet, Säkerhet och Status. Dessa karriärmål har varit av intresse för flera senare 

studier som försökt finna vad det är som motiverar revisorer i deras karriär och hur det 

påverkar deras beteende och agerande (Chia, 2003; Chia et al, 2008; Elg & Jonnergård, 2011). 

Enligt Elg och Jonnergård (2011) kan karriärmålen Expertis och Självständighet likställas 

med revisorsprofessionens värderingar. Chia (2003) påpekar även att Personlig utveckling är 

ett karriärmål som kan hänföras till professionens egenskaper. I vår empiriska undersökning 

utgjorde därför Expertis/Kunskap, Självständighet och Personlig utveckling karriärmål som 

var i enlighet med professionens värderingar, vilket innebar att de revisorer som prioriterade 

dessa mål högt också skulle tendera att agera mer professionellt. 

 

Vår empiriska undersökning resulterade i att tre av åtta karriärmål (åtta karriärmål eftersom vi 

tagit bort Sociala relationer) visade signifikanta samband, vilka utgjordes av Materiella 

belöningar, Personlig utveckling och Kreativitet. Materiella belöningar visade ett positivt 

signifikant samband i korrelationsanalysen för Professionens värderingar. Eftersom 

revisorerna ombads att rangordna samtliga karriärmål innebär det att om de prioriterat 

Materiella belöningar som ett av de minst viktiga karriärmålen så agerar de också mer 

professionellt. Vårt resultat är därmed i enlighet med Parsons (1939) teori om att 

professionsmedlemmar ska drivas av andra krafter än ekonomiska. 
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Vidare visade Personlig utveckling ett positivt samband i både regressions- och 

korrelationsanalysen för Erinran, vilket innebär att de revisorer som prioriterat Personlig 

utveckling som ett av de viktigaste karriärmålen inte har fått en erinran från Revisorsnämnden 

i lika stor utsträckning som de som de revisorer som proriterat det som minst viktigt. Således 

skulle de revisorer som rankat Personlig utveckling som ett viktigt mål agera mer 

professionellt. 

 

Karriärmålet Kreativitet visade ett positivt signifikant samband i regressionsanalysen för 

Erinran, vilket innebär att de revisorer som prioriterat Kreativitet som ett viktigt mål inte har 

fått en erinran från Revisorsnämnden i lika stor utsträckning som de revisorer som prioriterat 

det som minst viktigt. De revisorer som rankat Kreativitet som ett viktigt karriärmål tenderar 

således att agera mer professionellt. Kreativitet ingår dock inte i de karriärmål som vi 

definierat efter professionens värderingar och kan därför inte hjälpa till att bekräfta hypotes 

11. 

 

Sammantaget visade endast ett av våra tre så kallade professionella karriärmål signifikans i 

den empiriska undersökningen. Sambandet för karriärmålet Personlig utveckling var dock 

robust, men det räcker inte för att kunna bekräfta hypotes 11 som helhet. 

 
 

 
5.4.3 Hypoteser relaterade till klienten 

 

 

Klientstorlek 

Hypotes 12: Klientstorlek tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Enligt Iyer och Rama (2004) och Wright och Wright (1997) tenderar revisorer att bortse från 

felaktigheter i klienters finansiella rapporter ju större ersättning som erhålls från dem. Då 

klientens storlek har visat ett starkt samband med antalet konsulttjänster i en tidigare studie 

(Wright & Wright, 1997) är det också sannolikt att en större intäkt erhålls från dessa klienter. 

Med andra ord skulle klientens ekonomiska betydelse försvaga revisorers professionella 

agerande (Chung & Kallapur, 2003; DeAngelo, 1981). 

 

Vår empiriska undersökning visade signifikanta samband i två av sex möjliga modeller, vilket 

var i regressions- och korrelationsanalysen för Professionens värderingar. Sambanden var 

negativa, vilket innebär att revisorers professionella agerande försvagas till följd av att de 

anstränger sig mer för att behålla en större klient än en mindre. Enligt den teoretiska 

referensramen beror detta på klientens ekonomiska betydelse. 
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Klientstorlek visade ingen signifikans för Erinran, vilket innebär att revisorer inte har fått en 

erinran på grund av att de anstränger sig mer för att behålla en större klient än en mindre. 

Likaså har de revisorer som reviderat något som de vid ett tidigare tillfälle gett rådgivning om 

inte gjort det till följd av att de anstränger sig mer för att behålla en större klient än en mindre. 

Att ingen signifikans visades för Erinran och Felaktig revision kan förklaras av Reynold och 

Francis (2001) studie, där de förklarar sitt resultat utifrån den ryktesrisk som föreligger 

revisorer med större klienter. Större och mer synliga klienter bidrar också till en större 

ryktesrisk, vilket skulle förstärka revisorers professionella agerande (Reynold & Francis, 

2001). Resonemanget kring ryktesriskens påverkan kan därför vara en möjlig förklaring även 

för vårt resultat. 

 

Sammantaget visade Klientstorlek ett robust samband med Professionens värderingar, men 

ingen signifikans med övriga beroende variabler. Med hänsyn till det empiriska resultatet 

förkastas därför hypotes 12. 

 

Klientstatus 

Hypotes 13: Klientstatus tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Enligt den sociala identitetsteorin identifierar sig revisorer främst med tre grupper, 

professionen, revisionsbyrån och klienten (Warren & Alzola, 2009). En viktig faktor för 

styrkan i klientidentifieringen är klientens status. Eftersom klienter kan ha hög status finns det 

därför risk för att revisorer identifierar sig mer med sina klienter än med professionen, vilket 

kan vara negativt för det professionella agerandet eftersom det leder till beroende 

bedömningar (Bamber & Iyer, 2007). Vi valde därför att testa hypotes 13. 

 

I den logistiska regressionsanalysen visades att klientstatus är negativt relaterat till Erinran på 

signifikansen 0,009. Det finns alltså ett signifikant samband mellan att inte tycka att klientens 

status är viktig och att ha fått en erinran från Revisorsnämnden. Sambandet är dock inte 

robust eftersom motsvarande korrelationsanalys inte visade på något signifikant samband 

mellan dessa två variabler. Mellan Klientstatus och de beroende variablerna Felaktig revision 

och Professionens värderingar fann vi inga signifikanta samband i våra analyser. 

 

Att studien visar ett signifikant samband mellan att inte tycka klienters status är viktigt och att 

ha fått en erinran från Revisorsnämnden visar att vår teoretiska referensram möjligtvis inte 

stämmer överrens med hur det är i verkligheten. Det är kanske inte status som mest påverkar 

klientidentifiering utan andra faktorer. Det kan också vara så att revisorer som tycker klienters 

status är viktig agerar extra professionellt på grund av den ryktesrisk som finns i branschen. 
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Att göra fel vid en revision av en klient med hög status kan sannolikt leda till större 

konsekvenser i form av negativ ryktesspridning jämfört med då fel görs vid revision av en 

klient med låg status. 

 

En ytterligare möjlig förklaring till vårt resultat är att revisorer som upplever att deras klienter 

har hög status agerar mer professionellt eftersom de tycker att deras klienter är viktiga. I 

jämförelse så skulle då de revisorer som inte upplever att klienters status är viktig, och då inte 

heller klienterna, agerar mindre professionellt, vilket skulle kunna förklara det signifikanta 

samband som erhölls i vår studie. Oavsett anledning till studiens resultat förkastas alltså 

hypotes 13. 

 

Uppdragstid 

Hypotes 14: Uppdragstid tenderar att vara negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Tillgivenhet är det som binder en part till en annan, vilken växer och blir starkare över tid 

(Seabright, 1992). Revisors- och klientrelationer som pågått under en längre tid tenderar att ha 

en hög grad av tillgivenhet och därmed existerar också ett starkt förtroende mellan parterna. 

Enligt Arruñada och Paz-Ares (1997) försvagar detta förtroende revisorers professionella 

agerande på grund av att de utvecklar granskningar som bygger på institutionaliserade vanor. 

Ju längre tid revisorer reviderat sina klienter desto större risk föreligger också att de kommer 

acceptera klienters åsikter (Iyer & Rama, 2004). 

 

I vår empiriska undersökning visade den oberoende variabeln Uppdragstid signifikanta 

samband i både regressions- och korrelationsanalysen för Felaktig revision, dock inte i 

analyserna med de övriga beroende variablerna. Båda analyserna med Felaktig revision 

resulterade i en positiv riktning vilket innebär att de revisorer som någon gång reviderat något 

som de vid ett tidigare tillfälle gett rådgivning om faktiskt upplever svårigheter i att vara 

nytänkande i sin granskningsprocess. Således tenderar en längre uppdragstid att försvaga 

revisorers professionella agerande. Att ingen signifikans kunde finnas för Erinran och 

Professionens värderingar kan bero på att revisorer som reviderat klienter under en längre tid 

också erhåller mer erfarenhet och kunskap om sina klienter, vilket förbättrar förmågan att 

upptäcka finansiella felaktigheter (Arrunada & Paz-Arez, 1997; Shockley, 1981). 

 

Med hänsyn till att Uppdragstid endast visade ett robust signifikant samband med Felaktig 

revision och inga signifikanta samband med övriga beroende kommer hypotes 14 att 

förkastas. 
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Uppdragskomplexitet 

Hypotes 15: Uppdragskomplexitet är negativt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Revision är ett mycket komplext område, där revisorer måste ta sig an många olika typer av 

uppdrag på företag inom olika branscher. En svårighet med arbetet är de tidsbudgetar och 

deadlines som idag är vanliga på revisionsbyråer och som leder till en stressig arbetssituation 

för revisorer (Low & Tan, 2011). Ytterligare en svårighet är kravet att vara lojal mot många 

olika parter samtidigt (Arnold et al, 2005). Revisorer hamnar ofta i pressade situationer med 

svåra ställningstaganden, vilket gjorde att vi ville testa hypotes 15. 

 

I den logistiska regressionsanalysen visas att uppdragskomplexitet är positivt relaterat till den 

beroende variabeln Erinran på signifikansen 0,013. Det finns ett signifikant samband mellan 

att tycka att arbetet innebär svåra ställningstaganden och att ha fått en erinran eller varning 

från Revisorsnämnden. Sambandet är robust eftersom motsvarande korrelationsanalys visade 

att Uppdragskomplexitet är positivt relaterat till den beroende variabeln Erinran på 

signifikansen 0,005. Inget signifikant samband kunde påvisas mellan Uppdragskomplexitet 

och variabeln Felaktig revision. Mellan Uppdragskomplexitet och den beroende variabeln 

Professionens värderingar uppnåddes ett signifikant samband i korrelationsanalysen på 0,037, 

men inget samband i den linjära regressionsanalysen. Det finns alltså ett signifikant samband 

mellan att tycka att man själv som revisor agerar professionellt och att tycka att arbetet 

innebär svåra ställningstaganden. Sambandet är således det omvända jämfört med sambandet 

mellan Uppdragskomplexitet och variabeln Erinran. Men eftersom sambandet mellan Erinran 

och Uppdragskomplexitet är robust, vilket inte sambandet mellan Professionens värderingar 

och Uppdragskomplexitet är, visar analyserna också att sambandet är starkare. Dessutom 

utgör Erinran studiens tydligaste och bättre mått på professionellt agerande, vilket gör att 

signifikans i samband med denna prioriteras de övriga beroende. Värt att tillägga är att det i 

vår alternativa modell (Appendix 4.1) går att utläsa ett positivt signifikant samband mellan 

Uppdragskomplexitet, vilket i denna modell operationaliseras med hjälp av antal uppdrag som 

revisorerna har, och Erinran, vilket ytterligare stärker hypotes 15. 

 

Sammantaget kan revisorers arbete, enligt den teoretiska referensramen, innebära svåra 

ställningstaganden, vilket kan leda till att revisorer ibland tvekar i sina bedömningar och 

därför i kombination med tidspress tvingas ta beslut som i efterhand visade sig vara fel och 

inte är i enlighet med professionens värderingar. Då det finns ett robust signifikant samband 

mellan att uppleva svåra ställningstaganden i sitt arbete och att ha fått en erinran från 
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Revisorsnämnden är det möjligt att vi kan stärka denna teori, varför hypotes 15 bekräftas till 

viss del. 

 

Nära klientrelation 

Hypotes 16: Nära klientrelation tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 

agerande 

 

Revisorer identifierar sig främst med tre grupper, revisionsbyrån, professionen och klienten 

(Warren & Alzola, 2009). Tidigare studier har visat att de revisorer som identifierar sig 

mycket med klienterna, samtycker i högre grad med dessa (Bamber & Iyer, 2007). En för nära 

relation med klienter kan därför leda till att revisorer medvetet eller omedvetet bortser från 

felaktigheter i de finansiella rapporterna (Arrunada & Paz-Arez, 1997) och därmed ett 

oprofessionellt agerande. Vi valde därför att testa hypotes 16. 

 

I vår empiriska undersökning visade När klientrelation signifikanta samband i fem av sex 

möjlig modeller. I den logistiska regressionsanalysen var Nära klientrelation positivt relaterat 

till Erinran med signifikansen 0,050. Det finns därmed ett signifikant positivt samband mellan 

att umgås privat med sina klienter och att ha fått en erinran eller varning från 

Revisorsnämnden. Sambandet är robust då motsvarande korrelationsanalys visade att Nära 

klientrelation är positivt relaterat till Erinran med signifikansen 0,003. 

 

Den logistiska regressionsanalysen med Felaktig revision som beroende variabel visade att 

Nära klientrelation var positivt relaterat med en signifikans på 0,001. I motsvarande 

korrelationsanalys var Nära klientrelation positivt relaterat till Felaktig revision på 

signifikansen 0,000, vilket betyder att även detta samband är robust. Sambanden med Felaktig 

revision innebär således att revisorer som umgås privat med sina klienter någon gång har 

reviderat något som de vid ett tidigare tillfälle gett rådgivning om. 

 

Vidare visade den linjära regressionsanalysen med variabeln Professionens värderingar inget 

signifikant samband, men i motsvarande korrelationsanalys var Nära klientrelation negativt 

relaterat till Professionens värderingar på signifikansen 0,037. Det innebär att revisorer som 

umgås privat med sina klienter också har svarat låga värden på de tre påståenden som ingår i 

Professionens värderingar, där ett lågt värde tyder på ett mindre professionellt agerande. 

 

Sammantaget visade Nära klientrelation ett signifikant robust samband med både Erinran och 

Felaktig revision samt ett signifikant samband med Professionens värderingar, vilket innebär 

att det föreligger ett starkt samband mellan Nära klientrelation och oprofessionellt agerande. 
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Enligt den teoretiska referensramen finns det risk för att en för nära relation med klienten 

leder till ett oprofessionellt agerande, vilket alltså överensstämmer med resultaten i vår 

empiriska undersökning. Att umgås privat med sina klienter kan leda till en så pass nära 

relation att revisorerna identifierar sig för mycket med klienterna, vilket resulterar i en lägre 

identifiering med professionen och dess värderingar. Vår studies resultat är alltså i enlighet 

med tidigare studiers resultat där revisorer som identifierar sig mycket med sina klienter också 

i högre grad samtycket med dessa (Bamber & Iyer, 2007). Med hänsyn till vårt empiriska 

resultat och att Nära klientrelation visar signifikanta samband i fem av sex modeller bekräftas 

hypotes 16. 

 

Internrevisorers betydelse 

Hypotes 17: Internrevisorer tenderar att vara positivt relaterat till professionellt agerande 
 

 

Trots att intern- och externrevisorer har liknande arbetsuppgifter är det en hel del som skiljer 

deras arbete åt. Exempelvis är internrevisorer anställda på företagen och etablerar därmed 

djupare relationer med företagsledningen. Externrevisorer behöver däremot inte förlita sig på 

en enda klient, vilket internevisorer behöver. (Stefaniak et al, 2012) Undersökningar har visat 

att externrevisorer litar mer på internrevisionen då denna är utförd av en revisor anställd på en 

revisionsfirma, än då internrevisionen är utförd av en revisor anställd av klienten (Desai et al, 

2011). Detta borde innebära att om klienter har anställda internrevisorer kommer 

externrevisorer att utföra mer rigorösa revisioner eftersom de inte litar på internrevisorerna. 

Alltså kan internrevisorer få externrevisorer att agera mer professionellt, vilket gjorde att vi 

ville testa hypotes 17. 

 

I regressions- och korrelationsanalyserna uppnåddes inga samband mellan Internrevisorers 

betydelse och de beroende variablerna. En möjlig förklaring till det empiriska resultatet är att 

många revisorer som besvarade enkäten inte hade några eller endast enstaka klienter med en 

anställd internrevisor, vilket gjorde att de inte var insatta i påståendet som de ändå valde att 

besvara. Med anledning av det kan resultatet kring internrevisorers betydelse blivit aningen 

missvisande. Med hänsyn till det empiriska resultatet förkastas därför hypotes 17. 

 

5.5 Sammanställning av hypotesprövning 
I nedanstående tabell presenteras en sammanställning över hypotesprövningen, vilken visar de 

hypoteser som har bekräftats respektive förkastats. 
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  Hypoteser Resultat 
    Revisionsbyrån   

H1  Revisionsbyråns storlek tenderar att vara positivt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 
 

H2 Stadsstorlek tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

H3 Organisatorisk socialisering tenderar att vara negativt relaterat 
till professionellt agerande 

Förkastas 

H4 Intern konkurrens tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

H5 Rådgivningstjänster tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

Revisorn    

H6a  Kvinnor tenderar att i större utsträckning än män vara positivt 
relaterade till professionellt agerande 

Bekräftas till 
viss del  

H6b Kvinnor tenderar att i större utsträckning än män vara negativt 
relaterade till professionellt agerande 

Förkastas 

H7a Att ha en partner tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

H7b Att ha barn tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 
agerande 

Bekräftas till 
viss del 

H8 Ålder tenderar att vara positivt relaterat till ett professionellt 
agerande 

Förkastas 

H9 Erfarenhet tenderar att vara positivt relaterat till professionellt 
agerande 

Förkastas 

H10a Delägarskap tenderar att vara positivt relaterat till professionellt 
agerande 

Förkastas 

H10b Delägarskap tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

H11 Karriärmål i linje med professionens etiska värderingar tenderar 
att vara positivt relaterat till professionellt agerande 

Förkastas 

Klienten    

H12  Klientstorlek tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 
 

H13 Klientstatus tenderar att vara negativt relaterat till professionellt 
agerande 

Förkastas 

H14 Uppdragstid tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Förkastas 

H15 Uppdragskomplexitet tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Bekräftas till 
viss del 

H16 Nära klientrelation tenderar att vara negativt relaterat till 
professionellt agerande 

Bekräftas 

H17 Internrevisorns betydelse tenderar att vara positivt relaterat till 
ett professionellt agerande 

Förkastas 

Tabell 13 - Översikt hypotesprövning 
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5.6 Sammanfattning av hypotesernas teoretiska förankring 
Det är tre teoretiska områden som genomsyrat vår studie, vilka utgörs av revisorers 

ekonomiska incitament, den sociala identitetsteorin och revisorers rykterisk. Som visats i 

tabell 13 i förgående avsnitt kunde vi bekräfta fyra hypoteser, där två argumenterats utifrån de 

ekonomiska incitamenten och två argumenterats utifrån den sociala identitetsteorin (se avsnitt 

3.9 Sammanställning av hypotesers teoretiska förankring för återblick över vilka teoretiska 

områden samtliga hypoteser härstammar). De två variabler som motiveras av revisorers 

ekonomiska incitament är Antal barn och Uppdragskomplexitet, och variablerna Nära 

klientrelation och Kön motiveras istället av den sociala identitetsteorin. Det kan därmed 

konstateras att det ekonomiska och socialpsykologiska området kan ge en förklaring på 

revisorers professionella agerande, där de starkaste sambanden erhölls av faktorerna som 

argumenterats utifrån den sociala identitetsteorin. De faktorer som argumenterats utifrån det 

tredje teoretiska området, revisorers ryktesrisk, kunde inte bekräftas i vår studie. Värt att 

tillägga är dock att resultatet för Rådgivningstjänster, Klientstorlek och Klientstatus har 

förklarats utifrån teori från ryktesriskområdet. Det är därför troligt att det kan finnas 

förklaringar till revisorers professionella agerande även inom detta område, men det är inget 

som vår studie kan ge empiriskt stöd för. 

 

Att det socialpsykologiska området och därmed den sociala identitetsteorin kan förklara 

revisorers professionella agerande kan bero på att revisorers arbete många gånger handlar om 

att kunna hantera olika typer av relationer. Revisorsyrket handlar inte bara om att kunna 

granska siffror och motstå de ekonomiska prövningar som de utsätts för, utan de måste även 

samspela med många olika typer av människor (Häckner et al, 2005; Umar & Anandrajan, 

2004). Exempelvis var variabeln Nära klientrelation den faktor som mest kunde förklara det 

professionella agerandet och den argumenteras utifrån risken att revisorer identifierar sig med 

sina klienter. En klientidentifiering påverkar de beslut som revisorer fattar och likaså kan en 

klientidentifiering försvaga revisorers professionella identitet (Bamber & Iyer, 2002; Warren 

& Alzola, 2009). Att den sociala identitetsteorin kan förklara en del av revisorers 

professionella agerande kan således bero på att revisorsyrket till stor del handlar om att kunna 

hantera relationer och olika typer av människor. 

 

Det ekonomiska området och därmed de ekonomiska incitament som revisorer tenderar att ha 

baseras på agentteorins perspektiv att betrakta människor. Agentteorins syn på människor är 

att varje enskild individ försöker maximera sin nytta genom att agera opportunistiskt (Fama & 

Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Frågan vi kan ställa oss är då varför de ekonomiska 
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incitamenten till viss del kan hjälpa till att förklara revisorers professionella agerande, 

eftersom ett agerande som drivs av ekonomiska krafter inte är förenligt med professionens 

värderingar (Parsons, 1939). En möjlig förklaring till det kan vara det ändrade fokus som skett 

inom revisionsbranschen, där konsultverksamheten har kommit att få en stor plats. 

Framväxten av denna verksamhet har bidragit till att det är försäljningstjänster som belönas 

inom dagens revisionsbyråer och normalt sett utgör intäkterna från konsultverksamheten den 

största inkomstkällan, i vissa fall den avgörande (Agevall & Jonnergård, 2013). Således skulle 

de ekonomiska incitamenten skapas från revisionsbyrån som förespråkar säljandet av 

rådgivningstjänster, men också från den enskilda revisorn som ser möjligheter att maximera 

sina egna inkomster till följd av vad det är som belönas. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det framförallt är det ekonomiska och det 

socialpsykologiska området som förklarar revisorers professionella agerande. Variablerna 

som motiveras utifrån den sociala identitetsteorin (Nära klientrelation och Kön) är dock de 

variabler som visar starkast samband i den empiriska undersökningen, varför också denna 

teori uppvisar en hög konkurrens mot det ekonomiska området som mer eller mindre 

motiveras av en agentteoretisk utgångspunkt. Således föreligger möjligheter att finna 

förklaringar till revisorers professionella agerande kanske framförallt inom den sociala 

identitetsteorin samt annan teori som kan hänföras till revisorers relationer och socialisering. 
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U 
Kapitel 6 Slutsats 

 
 
 

nder detta avslutande kapitel kommer de övergripande resultaten från den 

empiriska analysen att presenteras. Med hjälp av dessa resultat kommer vi 

besvara studiens problemformulering och därmed uppfylla studiens syfte. Därefter 

presenteras studiens teoretiska och praktiska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning kring revisorers professionella agerande. 

 
 
 
 

6.1 Studiens slutsats 
Syftet med denna studie var att förklara vad som förstärker eller försvagar revisorers 

professionella agerande. För att kunna uppnå syftet använde vi oss av befintliga teorier inom 

området, vilka tillsammans med egna tankar och idéer ledde oss fram till våra hypoteser. För 

att kunna testa våra hypoteser använde vi oss av en kvantitativ metod där vi först utförde en 

förundersökning för att öka förståelsen kring framförallt professionellt agerande och för att 

kunna definiera begreppet professionellt agerande. Därefter genomfördes en 

enkätundersökning. Enkäten skickades ut till samtliga 3971 revisorer i Revisorsnämndens 

register (med undantag för bortfall se 4.7 Bortfallsanalys), vilket resulterade i 296 svar. 

 

Vår studie resulterade i en modell med nio signifikanta förklarande faktorer till den beroende 

variabeln Erinran som i vår studie har störst dignitet. Av de förklarande variablerna hade 

samtliga sitt ursprung i någon av de teoretiska områdena ekonomiska incitament eller sociala 

identitetsteorin, vilket tydliggör dessa teoretiska områdens inverkan och betydelse för 

revisorers professionella agerande. En tydlig observation i studien är den komplexitet som 

ligger bakom ett professionellt agerande, där olika bakomliggande faktorer förstärker eller 

försvagar revisorers professionella agerande i olika grad, beroende av andra faktorers 

inverkan och den aktuella situationen. Det kan därför vara svårt att dra slutsatser då 

kombinationen av andra faktorer och sättet som professionellt agerande mäts på, i hög grad 

påverkar resultatet. Dock uppnåddes flera signifikanta samband som kunde generaliseras. 

 

Mer specifikt kan nämnas att Nära klientrelation var den faktor som i analyserna hade flest 

signifikanta samband med professionellt agerande och utgör därför studiens starkaste resultat. 

Genom att umgås privat med klienter ökar således risken för ett oprofessionellt agerande, 

vilket kan förklaras av att revisorer vid en nära relation med klienten identifierar sig mer med 

klienten än med professionen, vilket kan leda till beroende bedömningar (Warren & Alzola, 
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2009). Utifrån detta resultat bör revisorer undvika att umgås privat med klienter, vilket i högre 

grad skulle kunna undvikas genom att ännu mer betona detta under den socialiseringsprocess 

som sker på revisionsbyråer, eftersom revisorsassistenter redan i ett tidigt skede blir 

informerade om vikten av att knyta nya klientkontakter och betydelsen av nya affärskontrakt 

(Elg & Jonnergård, 2011). 

 

Socialiseringsprocessens betydelse styrks av resultatet för variabeln Organisatorisk 

socialisering, där det tvärtemot vår hypotes uppnåddes ett signifikant samband mellan stark 

organisatorisk socialisering och ett professionellt agerande. Detta resultat visar betydelsen av 

den starka socialiseringsprocess som framförallt finns på större revisionsbyråer (Agevall & 

Jonnergård, 2013). 

 

Vidare visade studien ett signifikant samband mellan kvinnor och professionellt agerande där 

även typiska manliga karaktärsdrag som riskbenägenhet, att anse sig vara duktig på att skaffa 

nya klienter och användande av ett stort kontaktnät i arbetet, visade ett signifikant samband 

med oprofessionellt agerande. Att män anser sig vara duktiga på att skaffa nya klienter, är mer 

riskbenägna och använder ett stort kontaktnät i sitt arbete, kan tänkas leda till att de också 

umgås mer privat med klienter, vilket i vår studie resulterade i ett mer oprofessionellt 

agerande och därmed också kan förklara varför kvinnor enligt studien i större utsträckning 

tenderar att agera mer professionellt än män. Då den professionella identiteten för både 

kvinnor och män skapas genom organisatorisk socialisering (Agevall och Jonnergård, 2013) 

kan en förklaring till skillnaden mellan manliga och kvinnliga revisorers professionella 

agreande finnas i den organisatoriska socialiseringen. Detta på grund av att det redan under 

tidig socialisering skapas ett socialt kön där det görs skillnad mellan män och kvinnor 

(Anderson-Gough et al, 2005), vilket senare resulterar i högre löner och positioner för männen 

(Agevall & Jonnergård, 2013) och enligt vår studie ett mer oprofessionellt agerande. I detta 

sammanhang handlar det inte längre om organisatorisk socialisering och identifiering utan om 

ekonomiska incitament, vilket enligt vår studie är en annan av de tre teoretiska grundpelarna 

som utgår från att betrakta individer som nyttomaximerande och därmed kan ge ytterligare 

förklaringar till det professionella agerandet. 

 

Ett resultat från vår studie som visar att även ekonomiska incitament har betydelse för 

professionellt agerande är det signifikanta sambandet mellan Antal barn och oprofessionellt 

agerande. Då revisorer med flera barn hamnar i en annan ekonomisk situation än revisorer 
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utan barn, kan det enligt vår studie leda till ett mer oprofessionellt agerande, vilket visar den 

ekonomiska drivkraftens påverkan. 

 

Likaså visar det signifikanta sambandet mellan Uppdragskomplexitet och oprofessionellt 

agerande betydelsen av ekonomiska incitament. Då det i vår alternativa modell finns ett 

samband mellan antal klientuppdrag och oprofessionellt agerande kan ses en oro i att antal 

klientuppdrag per revisor hela tiden ökar (Malmlund, 2011). Om denna trend håller i sig 

skulle allt fler klientuppdrag per revisor i framtiden kunna leda till ett mindre professionellt 

agerande än idag, vilket skulle kunna innebära ett ytterligare försämrat förtroende för 

revisorer. Även i vår huvudmodell kunde ett samband mellan Uppdragskomplexitet och 

professionellt agerande ses, där revisorer som upplevde att deras arbete innebar svåra 

ställningstaganden, tenderade att agera mer oprofessionellt. Även här kan organisatorisk 

socialisering ha en viktig roll då socialiseringsprocessen syftar till att skapa en professionell 

identitet (Agevall & Jonnergård, 2013) som ska hjälpa revisorer i sitt agerande och därmed 

också gör att revisorer känner sig trygga i sitt beslutsfattande i komplicerade situationer. 

Under vår förundersökning framkom att på större revisionsbyråer hjälper kollegor varandra 

och vid svåra komplexa situationer rådfrågas alltid en kollega. På mindre revisionsbyråer kan 

det därför tänkas att svåra ställningstaganden upplevs som ett större problem då det inte finns 

någon att fråga om råd. Dessutom har inte mindre revisionsbyråer den socialiseringsprocess 

som finns på större byråer (Agevall & Jonnergård, 2013), varför det på mindre byråer blir 

viktigt med andra metoder för att säkerställa ett professionellt agerande. Enligt Warren & 

Alzola (2009) kan den professionella identifieringen öka då professionella organisationer 

kontinuerligt anordnar utbildningar, rådgivning och program med fokus på kollegialt 

samarbete. För mindre revisionsbyråer kan därför samarbete mellan mindre revisionsbyråer, 

liksom betydelsen av utbildningar där revisorer från olika revisionsbyråer träffas, vara mycket 

viktiga för säkerställandet av ett professionellt agerande hos revisorer. 

 

Då organisatorisk socialisering har en stor betydelse för den påverkan som flera förklarande 

faktorer har på professionellt agerande, bör vikten av en stark organisatorisk socialisering 

betonas. Genom att ha ett noggrant och genomtänkt introduktionsprogram och många interna 

utbildningar ökar revisorers kunskap om yrket (Palmrose, 1988), vilket enligt vår studies 

resultat senare leder till ett mer professionellt agerande. Vidare betonar Bamber & Iyer (2002) 

vikten av att revisionsbyråer stöttar revisorer i sin professionella roll, då detta kan leda till en 

högre grad av identifiering med både professionen och revisionsbyrån. Enligt vår studies 

resultat beter sig revisorer som känner att revisionsbyrån fullt ut stöttar dem i sin 



141 

 

 

professionella roll, mer professionellt än de som inte känner det. Detta stärker Bamber & 

Iyers (2002) teori och visar vikten av att revisionsbyråer strävar efter en företagskultur där 

professionellt agerande uppmuntras. Eftersom organisatorisk socialisering idag leder till att 

skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorer görs, finns här en stor möjlighet för 

revisionsbyråer att förändra. Dock är detta komplicerat eftersom det på revisionsbyråer 

förekommer homosociala strukturer där män på höga positioner anställer andra män med 

samma utbildning och preferenser som de själva (Anderson-Gough et al, 2005; Jonnergård et 

al, 2010). 

 

Sammanfattningsvis säkerställs mycket av revisorers professionella agerande i den 

organisatoriska socialiseringsprocessen och denna skulle kunna få än större betydelse genom 

att tydligare markera att privat umgänge med klienter inte är att rekommendera, samt att på 

något sätt komma till rätta med de skillnader som idag finns mellan män och kvinnor på 

revisionsbyråer. 

 

I ett större perspektiv visar studien de stora problem som revisionsbranschen brottas med, där 

såväl svårföränderliga homosociala strukturer som en ökad arbetsbelastning och allt större 

ekonomiska incitament försvårar för revisorers professionella agerande. Om inte 

revisionsbranschen kommer tillrätta med dessa problem och hittar ett sätt att hantera dessa, 

kommer troligtvis fler skandaler inträffa och förtroendet för såväl revisorer, 

revisorsprofessionen och revisionsbranschen som helhet att försämras. 

 

6.2 Studiens implikationer 
 

 

Teoretiska implikationer 

Den teori och de tidigare studier som gjorts kring revisorer och deras agerande fokuserar till 
 

stor del på hur revisorer förhåller sig till oberoende och objektivitet. Vi valde att betrakta 

revisorers professionella agerande utifrån ett bredare perspektiv som inkluderar professionen 

som helhet och det den står för samt de etiska värderingar som denna förespråkar (Parsons, 

1939). Enligt vår mening innefattar det professionella agerandet mer än bara oberoende och 

objektivitet, varför hänsyn också bör tas till helheten av vad som skapar ett professionellt 

agerande där etiska värderingar har stor betydelse. Vår studie har därför bidragit till en ny 

teoretisk dimension av att studera revisorer och deras professionella agerande. 

 

Genom att vi studerade revisorers professionella agerande utifrån ett helhetsperspektiv med 

hänsyn till professionen inkluderade vår studie många indirekta faktorer som skulle kunna 

förklara det professionella agerandet. Syftet var dock inte att helt och hållet kunna förklara 
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professionellt agerande, utan att också visa på att det finns många faktorer som faktiskt kan ha 

en påverkan på det professionella agerandet. För att tydliggöra samtliga faktorers påverkan på 

revisorers professionella agerande skapades därför en teoretisk modell (se avsnitt 3.5 

Teoretisk modell över revisorers professionella agerande), vilken formades utifrån 

diskussioner kring tidigare forskning och egna tankar och idéer. Modellen tydliggör de 

eventuella samband som samtliga av våra indirekta faktorer kan ha på det professionella 

agerandet och enligt vår vetskap finns ingen liknande teoretisk modell presenterad i befintliga 

studier idag. Således blir vår modell ett teoretiskt bidrag som framtida studier kan tillämpa 

och utveckla för att finna förklaringar till revisorers professionella agerande. 

 

Vidare kan samtliga av studiens faktorer kopplas till tre teoretiska områden, vilka utgörs av 

revisorers ekonomiska incitament (Diamant, 2004; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 

1976; Lee et al, 2009), den sociala identitetsteorin (Ashforth & Mael, 1989; Hogg & Terry, 

2000; Tajfel & Turner, 1979) och revisorers ryktesrisk (Cravens et al, 1994; Watts & 

Zimmerman, 1983). Att samtliga av våra faktorer kan kopplas till något av de tre områdena 

har gett ett nytt teoretiskt bidrag i form av att härleda faktorer, vilket framtida studier kan 

tillämpa kring forskning om revisorer. 

 

Beträffande de ovan nämnda teoretiska områdena konstaterades i avsnitt 5.6 Sammanfattning 

av faktorernas teoretiska förankring att det ekonomiska- och socialpsykologiska området var 

de som, enlig vår empiriska undersökning, kunde förklara det professionella agerandet mest. 

Dessutom var sambanden som härletts från den sociala identitetsteorin starkare jämfört med 

det ekonomiska området, varför vi också förväntar oss att det finns fler möjliga förklaringar 

att finna inom det socialpsykologiska området. De faktorer som utmärkte sig i vår studie var 

exempelvis Nära klientrelation (Bamber & Iyer, 2007; Warren & Alzola, 2009) och Kön 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011) som mer eller mindre argumenterats 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv (Ashforth & Mael, 1989; Hogg & Terry, 2000; Tajfel 

& Turner, 1979), men även Uppdragskomplexitet som istället härstammar utifrån teori baserat 

på ekonomiska incitament (Diamant, 2004; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976; 

Lee et al, 2009). Värt att tillägga är att faktorn Organisatorisk socialisering visade ett starkt 

motsatt samband, jämfört med vår hypotes, vilket gör att vi kan konstatera betydelsen av 

starka socialisringsprocesser på revisionsbyråerna. 

 

Med hänsyn till vår empiriska undersökning kan vi därför stärka den teori som tillämpats för 

att motivera samtliga av dessa faktorer. Exempelvis beträffande Nära klientrelation kan vi 
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med vår studie stärka teorin om att revisorer som identifierar sig för mycket med sina klienter, 

till följd av privat umgänge, tenderar att agera mindre professionellt, vilket till stor del beror 

på en lägre identifiering med professionen och dess värderingar (Bamber & Iyer, 2007). För 

Kön kan vi stärka en annan teori som också kopplas till det socialpsykologiska området, 

vilken påpekar att typiska manliga egenskaper som att vara riskbenägen (Byrnes et al, 1999) 

och besitta förmågan att bygga nätverk (Elg & Jonnergård, 2011; Jonnergård & Stafsudd, 

2009) kan ha en negativ inverkan på det professionella agerandet. 

 

Praktiska implikationer 

Genom en ökad kunskap kring vilka faktorer som förstärker respektive försvagar revisorers 
 

professionella agerande kan såväl revisorer som revisionsbyråer och professionella 

organisationer få en ökad förståelse för hur de bör agera, vilka regler som bör finnas och 

vilket förhållningssätt de ska ha till olika typer av händelser. Genom kunskap kan olika 

förhållningsregler tas fram som kan hjälpa och underlätta för revisorer i sitt dagliga arbete. 

 

Genom kunskapen om att det finns en ökad risk för ett oprofessionellt agerande vid privat 

umgänge med klienter, kan revisionsbyråer på ett tydligare sätt markera att det inte är ett 

lämpligt beteende. Exempelvis kan detta förhållningssätt till umgänge med klienter, prägla 

introduktionsprogram  och interna kurser som ges. Vidare kan professionella organisationer 

som FAR på ett tydligare sätt betona att privat umgänge med klienter är felaktigt och något 

som de helt tar avstånd från. I ett större perspektiv skulle detta också sända signaler till 

allmänheten om att något faktiskt görs för att minska riskerna för revisonsmisslyckanden. 

Dessa signaler skulle därför kunna leda till ett ökat förtroende för revisorer hos allmänheten. 

 

En annan viktig kännedom är att Uppdragskomplexitet i studien hade ett signifikant samband 

med oprofessionellt agerande. Denna vetskap är något som revisionsbyråer också kan arbeta 

med genom introduktionsprogram och utbildningar, där situationer som medför svåra 

ställningstaganden för revisorer kontinuerligt kan diskuteras. Professionella organisationer 

som FAR kan anordna kurser där exempelvis svåra ställningstaganden diskuteras och med ett 

fokus på kollegialt samarbete, inte minst för att revisorer från små revisionsbyråer ibland 

saknar kollegor att fråga om råd. 

 

Att många klientuppdrag tenderar öka risken för oprofessionellt agerande är viktigt att 

revisorer och revisionsbyråer är medvetna om. För revisorers del handlar det om att ha en 

insikt i risken med att ha allt för många klientuppdrag och inte ta på sig fler uppdrag än vad 

som bedöms möjligt att klara av, baserat på uppdragens omfattning. För revisionsbyråers del 
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hade en möjlig lösning varit någon form av regel där antalet klientuppdrag som en och samma 

revisor är ansvarig för begränsas. 

 

Som nämnts tidigare har den organisatoriska socialiseringen en viktig roll i att stötta revisorer 

i sitt professionella agerande. Då revisionsbranschen blir allt mer kommersiell (Agevall & 

Jonnergård, 2013) är det också genom organisatorisk socialisering som det är möjligt att styra 

revisorers ekonomiska incitament, då professionens värderingar och FARs etiska regler bör 

genomsyra introduktionsprogram och utbildningar. 

 

Sammanfattningsvis kan vår studie hjälpa revisorer, revisionsbyråer och professionella 

organisationer i deras agerande där ett ökat fokus på organisatorisk socialisering och 

kollegialt samarbete skulle kunna påverka revisorer att agera mer professionellt och 

därigenom öka allmänhetens förtroende för revisorsprofessionen som helhet. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har vi valt att studera revisorers professionella agerande utifrån professionens 

etiska värderingar. Vi är dock medvetna om att det finns andra sätt att undersöka och mäta det 

professionella agerandet, vilket skapar möjligheter för framtida undersökningar. Vi valde att 

betrakta revisorers professionella agerande utifrån ett mer restriktivt perspektiv, vilket innebar 

att professionens etiska värderingar utgjorde grunden för vår studie. För framtida 

undersökningar hade det därför varit intressant att genomföra en liknande studie, men med ett 

annat synsätt på det professionella agerandet. Förhoppningen från vår sida är att ett annat 

synsätt, eventuellt med tillämpning av andra teorier, hade bidragit med ytterligare förståelse 

och förklaring till vad det är som kan förstärka eller försvaga revisorers professionella 

agerande. Resultaten från denna studie hade då även kunnat användas som en jämförelse för 

ett rikare resultat. 

 

Vår studie baserades vidare på en totalundersökning av populationen auktoriserade och 

godkända revisorer i Sverige, vilket sammanlagt resulterade i 3971 stycken revisorer 

(Revisorsnämnden, 2013b) (med hänsyn för nämnda bortfall under avsnitt 4.7 

Bortfallsanalys). Framtida studier hade kunnat välja att fokusera på en specifik grupp bland 

revisorer. Exempelvis hade gruppen revisorsassistenter kunnat studeras, där möjligheten till 

att finna andra samband hade getts. Likaså vill vi nämna gruppen revisorer som är delägare, 

vilka vi ser som en intressant grupp att studera djupare. Vi förväntar oss att det kan föreligga 

andra intressanta samband, framförallt med hänsyn till ekonomiska incitament, hos denna 

grupp som vi i vår studie inte lyckades finna. 



145 

 

 

Två faktorer som vi skapade utifrån diskussioner med hjälp av tidigare studier och egna idéer 

var Uppdragskomplexitet och Internrevisorers betydelse. Enligt vår mening utgör båda dessa 

tänkvärda faktorer för framtida studier. Beträffande Uppdragskomplexitet visade vår 

empiriska undersökning att det förelåg ett samband mellan denna faktor och att ha fått en 

erinran från Revisorsnämnden. Ett samband som kräver mer undersökning, då 

uppdragskomplexitet innefattar många olika delar, allt från svåra ställningstaganden till antal 

uppdrag, vilka kan påverka det professionella agerandet i olika stor utsträckning. Gällande 

Internrevisorers betydelse fann vi inget empiriskt stöd för att revisorers professionella 

agerande skulle påverkas av denna faktor. Vi är dock medvetna om att vi inte lyckades mäta 

variabeln på ett tillförlitligt sätt, vilket kan förklara vårt empiriska resultat. Med anledning av 

det anser vi att det finns möjligheter för framtida studier att finna en förklaring till det 

professionella agerandet genom att studera internrevisorer genom ett annat tillvägagångssätt. 

 

I vår empiriska metod valde vi att utgå från en kvantitativ undersökningsmetod där 

datamaterialet samlades in med hjälp av webbaserade enkäter. Vårt val av empirisk metod 

baserades framförallt på syftet att kunna generalisera resultatet från studien (Bryman & Bell, 

2005). Vi ser därför en möjlighet för framtida studier att genomföra liknande studie, men med 

en kvalitativ metod där intervjuer med revisorer skulle utgöra den största källan för 

datainsamling. Genom intervjuer hade möjligheten till en djupare förståelse för revisorers 

professionella agerande och varför vissa faktorer tenderar att påverka agerandet mer eller 

mindre än andra varit möjlig. Värt att tillägga är att ett par revisorer som deltagit i vår 

enkätundersökning påpekat att vårt ämne, revisorers professionella agerande, hade lämpat sig 

bra även för intervjuer. 

 

Beträffande en datainsamlingsmetod i form av intervjuer tycker vi det hade varit intressant att 

försöka intervjua revisorer som blivit tilldelade en erinran eller varning från 

Revisorsnämnden. Vi är medvetna om att revisorers professionella agerande som ämne är 

känsligt och än känsligare är det att intervjua revisorer som, baserat på denna studie, agerat 

oprofessionellt, om de ens överväger att ställa upp på intervju. Vidare påpekade de revisorer 

som vi intervjuat att en erinran hos Revisorsnämnden är konkret fakta som kan likställas med 

ett oprofessionellt agerande. En studie som samlar in sitt empiriska material genom intervjuer 

med varnade revisorer hade därför varit en god idé. Dessutom hade de varnade revisorerna 

själva kunnat tala för hur de ser på sitt agerande.  Kanske är det så att de bedömer sitt 

agerande som professionellt även om det inte var i enlighet med professionens etiska 
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värderingar. Genom detta tillvägagångssätt hade även möjligheten till nya påverkande 

faktorer skapats. 

 

Ett ytterligare förslag på en tänkvärd infallsvinkel är att utveckla resonemanget kring 

ryktesriskens påverkan på revisorers professionella agerande. Många av de tidigare studier 

som vi stött på under studiens gång har förklarat sitt resultat utifrån den kostnad som följer 

med ett dåligt rykte (Francis & Krishnan, 1999;Watts & Zimmerman, 1983; Wright &  

Wright, 1997). Även vi förklarade resultatet för variablerna Rådgivningstjänster, Klientstorlek 

och Klientstatus utifrån den ryktesrisk som revisorer är utsatta för. Det hade därför varit 

intressant att undersöka både hur revisionsbyråer och enskilda revisorer påverkas av denna 

risk. Vi ser dock att det kan föreligga svårigheter i att undersöka revisorers professionella 

agerande i förhållande till ryktesrisk, eftersom många revisorer kanske inte är medvetna om 

den påverkan som ryktet har på deras agerande. Å andra sidan skulle denna infallsvinkel 

kunna bidra med både nya givande resultat och en medvetenhet hos revisorer. 

 

Under studiens gång har vi blivit införstådda med att det är vanligt förekommande, bland 

tidigare forskning, att studera revisorer i förhållande till deras oberoende och/eller 

objektivitet. Att studera dem utifrån ett bredare perspektiv, såsom den profession de är 

medlemmar av, är inte lika vanligt förekommande. Det är därför viktigt att lyfta fram 

revisorsprofessionen och de värderingar den står för, dels för att stärka förtroendet för 

branschen som helhet, dels för att göra samhället medvetna om den viktiga funktion som 

revisorer faktiskt fyller i dagens samhällsekonomiska system. Vidare förväntar vi oss att detta 

bredare perspektiv kan bidra till nya möjligheter inom forskningen kring revisorer och då 

framförallt deras professionella agerande. 
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Appendix 
 

Appendix 1 Intervjuguide 
Nedan ges en översikt över de frågor vi ställde under våra förintervjuer med revisorer. Varje 

fråga följs av en motivering och dess relevans för vår studie. Vi intervjuade en manlig och en 

kvinnlig revisor, vilka arbetade på varsin revisionsbyrå. Vi försökte hålla intervjuerna relativt 

öppna för att få revisorerna att svara fritt på frågorna kring exempelvis professionellt 

agerande. 

 
 

 
Fråga 1: Vad innebär professionellt agerande för dig? 

 

 

Eftersom vår studie undersöker faktorer som förstärker och försvagar revisorers 

professionella agerande, ville vi veta vad revisorerna själva lägger för innebörd i uttrycket 

professionellt agerande. Då vi i vår undersökning definierar professionellt agerande som ett 

agerande i enlighet med professionens värderingar och FARs etiska regler ansåg vi att det 

var viktigt att få reda på om revisorer uppfattar professionellt agerande på detta sätt. Om det 

hade visat sig att revisorerna uppfattat professionellt agerande på något annat sätt, hade 

detta varit något vi på olika sätt fått ta hänsyn till i vår studie. Vi gjorde också bedömningen 

att svaren på denna fråga, skulle kunna ge oss idéer på hur vi kan undersöka och sedan mäta 

revisorers professionella agerande. 

 
 
 
 

Fråga 2: När anser du att man som revisor brustit i sitt professionella agerande? 
 

 

För att få en än tydligare bild av vad professionellt agerande innebar för revisorerna, valde 

vi att vända på synsättet från fråga1. Här var tanken att de intervjuade revisorerna skulle ge 

exempel på situationer då de ansåg att revisorer inte längre agerade professionellt. Vidare 

ansåg vi att svaren på denna fråga också skulle kunna hjälpa oss med att identifiera faktorer 

som påverkar revisorers professionella agerande. Detta genom att senare fundera på de 

situationer som revisorerna nämnde och bakomliggande orsaker till dessa. 
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Fråga 3: Vad anser du vara de mest förekommande incitamenten till att inte agera 

professionellt? 

 

Syftet med denna fråga var dels att få bekräftat att de faktorer vi själva kommit på sedan 

tidigare verkligen var bra faktorer, dels att få revisorerna att berätta om faktorer som vi inte 

tänkt på, vilka i så fall skulle berika vår studie. Frågan skapar också utrymme för följdfrågor 

angående relevansen i de faktorer vi kommit fram till sedan tidigare och som revisorerna inte 

nämner som svar på denna fråga. Frågan skulle alltså förhoppningsvis mynna ut i en 

diskussion avseende bra och dåliga faktorer för vår studie, men inledningsvis ge revisorerna 

utrymme till fritt tänkande. 

 
 

 

Fråga 4: Hur vanligt är det med påtryckningar från klienter? 
 
Denna fråga ställdes därför att faktorer som nära relation med klienten och erfarenhet, 

bygger på argument som antar att klienter på olika sätt försöker påverka revisorer. Vi kände 

oss dock inte säkra på i vilken utsträckning detta verkligen förekom, vilket gjorde att vi ville 

fråga om det. Om påtryckningar från klienter inte skulle visa sig förekomma i så stor 

utsträckning i verkligheten, jämfört med vad teorin påpekar, faller en del av de argument som 

vi använder oss av. 

 
 
 
 

Fråga 5: Är det vanligt att arbeta mycket övertid som revisor? 
 
Då hypotesen om uppdragens komplexitet delvis bygger på att revisorer är stressade för att 

de har mycket att göra, ville vi få revisorerna att med egna ord berätta om sin arbetssituation. 

Syftet var att revisorerna först skulle svara ja eller nej på frågan och sedan få utrymme att 

utveckla detta svar. Deras svar var tänkt att vidga våra tankar kring hur vi i enkäten skulle 

utforma frågor kring arbetstid. Eventuellt hade vi tänkt ha olika svarsalternativ baserade på 

intervall och vi behövde då hjälp med hur många timmars övertid som var vanligt 

förekommande. 

 
 
 
 

Fråga 6: Är arbetet säsongsbetonat? 
 
Som en fortsättning på fråga 5 hade vi tänkt styra in intervjun på revisorers högsäsong, utifall 

att detta inte berördes i svaren på fråga 5. Tanken var att få en uppfattning om hur mycket 
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revisorer arbetar då de arbetar som mest. Faktorn uppdragens komplexitet som delvis bygger 

på argument kring stressade revisorer känns extra angelägen under de perioder då revisorer 

är som mest stressade, alltså under högsäsong. 

 
 
 
 

Fråga 7: Vad finner du problematiskt i din professionella roll som revisor? 
 
Syftet med denna fråga var att återigen komma tillbaka till möjliga nya faktorer som kan 

påverka revisorers professionella agerande. Vi tänkte att revisorerna nu efter några frågor 

emellan och genom att vi ställer frågorna 2 och 3 på ett annat sätt, kanske kommer på 

ytterligare någon ny faktor som kan påverka revisorers professionella agerande. Genom att 

återigen komma tillbaka till professionellt agerande, men på ett annat sätt, kanske svaren 

skulle bli något annorlunda än på fråga 2 och 3. Vi bedömde att det var viktigt att på flera 

sätt försöka undersöka revisorernas syn på professionellt agerande, eftersom detta är kärnan 

i vår studie. 

 
 
 
 

Fråga 8: Hur anser du att revisorers professionella agerande bäst kan säkerställas 

(exempelvis genom fler lagar och regler)? 

 

Denna fråga ställdes för att vi funderade på att ha någon hypotes och faktor som berörde 

lagar och regler på området. Genom att fråga revisorerna om hur de upplevde regleringen på 

revisionsområdet, hoppades vi få en uppfattning om detta var något som upplevdes som ett 

problem av revisorer och därigenom få vidare inspiration till denna eventuella faktor. Vidare 

hade ju missnöjda svar från revisorerna kunnat tolkas som en tendens till att regleringen 

ansågs problematisk och därför hade regleringen i sig kunnat vara en faktor som påverkar 

revisorers professionella agerande negativt. 

 
 

 
Fråga 9: Har du någon gång varit i en tvetydig situation och tvekat på hur du ska 

agera? Vad berodde det på i så fall? 

 

Vi valde att ställa denna fråga sist då den skulle kunna uppfattas som känslig. Syftet med 

frågan var att få en uppfattning om revisorer ibland ställs inför situationer då de är tvungna 

att göra ett eller flera svåra val. Hypotesen uppdragens komplexitet grundas delvis på 

argument kring sådana svåra situationer och vi ville veta om de intervjuade revisorerna 
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någon gång upplevt detta. Vidare ställdes även en följdfråga, vilken var ytterligare ett försök 

att få idéer till nya faktorer som skulle kunna påverka revisorers professionella agerande. 
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Appendix 2 Enkätundersökning 

2.1 Revisorsenkät 
 

1.Är du man eller kvinna? 
 

○ Man 
 

○ Kvinna 
 

 
2.Hur gammal är du? 

 
 

 
3. Civilstånd 

 

○ Gift/Partner 
 

○ Ensamstående 
 

○ Annat 
 
 

 
4. Hur många barn har du? 

 
 

 
5. Om du har barn, hur gammalt är ditt yngsta? 

 
 

 
6. Vilken typ av stad arbetar du i? 

 

○ Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 
 

○ Övriga 
 

 
7. Vilken titel har du? 

 

○ Auktoriserad revisor 
 

○ Godkänd revisor 
 

 
8. Hur många år har du arbetat som revisor? 

 
 

 
9. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 

 

○ Stor (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC) 
 

○ Liten (Övriga) 
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10. Hur många revisorer arbetar på din revisionsbyrå (i Sverige)? 
 
 
 
 

11. Är du delägare i din revisionsbyrå? 
 
○ Ja 

 
○ Nej 

 

 
 

12. Hur många år är du i genomsnitt vald som revisor hos en klient? Utveckla gärna ditt svar 

om detta behövs. 
 

 
 

13. För hur många klienter är du vald revisor för i genomsnitt per år (räkna samtliga uppdrag 

även de som tillhör samma koncern)? 
 

 
 

14. Vänligen bedöm ungefär hur stor omsättning majoriteten av dina klientföretag har? 
 
○ Under 1 000 000 kr 

 
○ 1 000 000-10 000 000 kr 

 
○ 10 000 001-20 000 000 kr 

 
○ 20 000 001-30 000 000 kr 

 
○ 30 000 0001-40 000 000 kr 

 
○ 40 000 001-50 000 000 kr 

 
○ Över 50 000 000 kr 

 

 
 

15. Har någon av dina klienter en anställd internrevisor? 
 
○ Ja 

 
○ Nej 

 

 
 

16. Om du svarat ja på ovanstående fråga; litar du mer på internrevisionen då den är utförd av 

en revisor anställd av en revisionsbyrå än anställd av en klient? 
 

○ Ja 
 
○ Nej 

 
○ Ingen åsikt 
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17. Arbetar du 
 
○ Heltid 

 
○ Deltid 

 

 
 

18. Om du arbetar deltid, hur många %? 
 

 
 
 

19. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt en normal vecka? 
 

 
 
 

20. Hur många timmar övertid arbetar du per vecka under högsäsong? 
 

 
 
 

21. Erbjuder din revisionsbyrå rådgivningstjänster? 
 
○ Ja 

 
○ Nej 

 

 
 

22. Om du svarat ja på ovanstående fråga; hur många timmar per vecka utför du 

rådgivningstjänster (inkluderar alla tjänster förutom traditionell revision)? 
 

 
 
 

23. Hur många år har du arbetat för din nuvarande revisionsbyrå? 
 
 
 
 

24. Genomsnittlig lön per år (inklusive bonus och utdelning vid delägarskap) 
 
○ Under 300 000 kr 

 
○ 300 000-399 999 kr 

 
○ 400 000-499 999 kr 

 
○ 500 000-599 999 kr 

 
○ 600 000-699 999 kr 

 
○ 700 000 kr eller mer 

 
Instruktioner inför fråga 25 

Nedan presenteras 9 karriärmål. Vi vill att du rangordnar målen efter vad det är som motiverar 
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just dig i karriären, där siffran 1 anger det mål som är mest viktig och siffran 9 anger det mål 

som är minst viktig. Samma siffra får alltså inte användas mer än en gång. 

 
25. Karriärmål 1 Mest 

viktig 

2 3 4 5 6 7 8 9 Minst 

viktig 

1. Materiella belöningar           

2. Makt/Inflytande   
3. Personlig utveckling           
4. Expertis/Kunskap   
5. Kreativitet           
6. Sociala relationer   
7. Självständighet           
8. Säkerhet   
9. Status           

 

 

26. Har du något annat karriärmål som inte tagits upp i frågan ovan? 
 

○ Ja 
 

○ Nej 
 

 
 

27. Om du svarat ja på ovanstående fråga; vilket karriärmål tänker du då på och hur skulle du 

rangordna detta (1-9)? 
 

 
 
 

Instruktioner inför påståenden 

Nedan följer ett antal påståenden. Besvara dessa genom att ta ställning till hur väl de stämmer 

in på dig. Kryssa i den 7- gradiga skalan där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer in på 

dig, medan 7 innebär att påståendet helt och hållet stämmer in på dig. 
 

 
 
 

28. Revisionsbyrån 1 Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 7 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1. Jag upplever att min byrå fullt ut 

stöttar mig i min professionella roll. 

        

2. Det förekommer ofta sociala 

aktiviteter på min byrå. 
  

3. När jag talar om min revisionsbyrå 

säger jag vanligtvis ”vi” istället för 

”dem”. 

        

4. Det finns ett utvecklat 

introduktionsprogram för nyanställda 

på min byrå. 

  

5. Det ges många interna utbildningar 

på min byrå. 
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6. Jag umgås ofta privat med 

medarbetare på min byrå. 
  

7. Jag undviker att vara borta från 

arbetet under en längre period 

(exempelvis tjänstledighet eller 

föräldraledighet) på grund av 

konkurrens mellan medarbetarna. 

        

8. Det råder konkurrens mellan 

medarbetarna på min byrå. 

  

 
 
 
 

 
29. Revisorn 1 Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 7 

Stämmer 

helt och 

hållet 

        1. Jag har ett stort kontaktnät som jag 

utnyttjar i mitt arbete. 
        

2. Jag upplever att män och kvinnor 

behandlas olika på revisionsbyrån. 

  

3. Jag upplever svårigheter i att bli 

accepterad på min arbetsplats. 

        

4. Jag är bra på att skaffa nya klienter.   
5. Jag anser mig själv vara en 

riskbenägen person. 

        

6. Jag känner mig ofta stressad i mitt 

arbete. 
  

7. Jag upplever att mitt arbete innebär 

svåra ställningstaganden. 
        

8. Jag tar alltid hänsyn till mina 

klienters åsikter. 

  

 
 
 
 

 
30.Klienten (vänligen ha en 

genomsnittlig klient i åtanke när du 

besvarar nedanstående påståenden) 

1 Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 7 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1. När någon berömmer min klient 

känns det som en personlig 

komplimang. 

        

2. När jag talar om min klient säger jag 

vanligtvis ”vi” och inte ”dem”. 
  

3. Jag är mycket intresserad av vad 

andra tycker om min klient. 
        

4. Jag umgås även privat med mina 

klienter. 

  

5. Jag anstränger mig mer för att 

behålla en större klient än en mindre. 
        

6. Jag upplever att min klient har hög 

status. 
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7. Min klient anses vara en av de bästa 

företagen att arbeta för. 
        

8. Jag tycker klientens status är viktig.   
9. Jag upplever svårigheter i att vara 

nytänkande i min granskning hos 

klienter jag reviderat under en längre 

period. 

        

10. Arbetet hos större klienter innebär 

proportionerligt mer rådgivning än hos 

mindre klienter. 

  

11. Att jag känner min klient 

underlättar mitt arbete. 
        

12. Internrevision utförd av en revisor 

anställd av en revisionsbyrå är helt 

trovärdig. 

  

13. Internrevision utförd av en revisor 

anställd av klienten är helt trovärdig. 
        

 

 
 

31. Revisorsprofessionen 1 Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 7 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1.Jag följer alltid professionens etiska 

värderingar (FARs etiska regler) 

        

2.Jag sätter alltid professionens etiska 

värderingar (FARs etiska regler) 

framför min byrås om dessa skiljer sig 

åt 

  

3.Jag har alltid samhällets bästa i 

åtanke när jag arbetar. 
        

 

 

32. Har du någon gång reviderat något som du vid ett annat tillfälle gett rådgivning om? 
 

○ Ja 
 

○ Nej 
 

○ Ingen åsikt 
 

 
 

33. Har du någon gång fått en erinran eller varning från Revisorsnämnden? 
 

○ Ja 
 

○ Nej 
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Appendix 2.2 Introduktionsbrev 
 
Hej! 

 
Med anledning av den betydelsefulla funktion som Ni fyller i samhället genom Er yrkesroll 

har Ni blivit utvald till att delta i en undersökning om revisorers professionella agerande. Vi  

är medvetna om att Ert arbete är tidskrävande, men hoppas ändå att Ni har möjlighet att delta i 

denna undersökning. Syftet med studien är att identifiera faktorer som försvagar eller 

förstärker revisorers professionella agerande. Med professionellt agerande avses i detta 

sammanhang att agera i enlighet med revisorsprofessionens värderingar, FARs yrkesetiska 

regler. 
 

Genom undersökningen hoppas vi kunna få fram information som skulle kunna hjälpa 

revisorer i deras agerande och ytterligare stärka revisorers redan viktiga roll i samhället. 

Enkäten utgör en del av vår examensuppsats på civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet och vi skulle vara tackamma om Ni vill vara med och färdigställa den. 

Handledare för uppsatsen är Anna Stafsudd, docent vid Linnéuniversitetet. 
 

Enkätundersöknigen omfattar ett stort urval av de auktoriserade och godkända revisorer som 

finns registrerade hos Revisorsnämnden, detta för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. 

Era svar kommer att bearbetas genom en statistisk analys, vilket innebär att ingen av 

respondenterna kommer att utmärkas. Som tack för Ert deltagande kan Ni senare om Ni vill få 

ta del av studiens resultat. 
 

Enkäten består av 33 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. Er medverkan hjälper oss mycket 

och vi skulle vara tacksamma om Ni besvarar enkäten senast den X april. 
 

Vi vill förtydliga att Era svar kommer behandlas konfidentiellt. 
 
Om ni skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen eller om ni har frågor angående 

undersökningen är ni välkomna att kontakta oss via denna mail eller ringa på telefon XXXX- 

XX XX XX. 
 

Tack på förhand! 
 
Angelika Klasson & Christina Bob 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

 
 

Anna Stafsudd 

(mail) (mobil) 
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Appendix 2.3 Påminnelsebrev 1 
 
Hej igen! 

 

 

För några dagar sedan fick Ni ett erbjudande om att delta i en enkätundersökning angående 

revisorers professionella agerande. Enkäten är en del av vår civilekonomuppsats på 

Linneuniversitetet och vi skulle uppskatta om Ni hade möjlighet att hjälpa oss med vår 

uppsats genom att fylla i denna enkät. Vi behöver ditt svar senast 28/4. Enkäten består av 33 

frågor där de flesta frågorna är mycket enkla att besvara. Beräknad tidsåtgång är ca 10 

minuter. Handledare för uppsatsen är Anna Stafsudd, docent vid Linnéuniversitetet. 
 

 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som försvagar eller förstärker revisorers 

professionella agerande. Med professionellt agerande avses i detta sammanhang att agera i 

enlighet med revisorsprofessionens värderingar och FARs etiska regler. 
 

 

Enkätundersöknigen omfattar samtliga auktoriserade och godkända revisorer som finns 

registrerade hos Revisorsnämnden, detta för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Era svar 

kommer att bearbetas genom en statistisk analys, vilket innebär att ingen av respondenterna 

kommer att utmärkas. Som tack för Ert deltagande kan Ni senare om Ni vill få ta del av 

studiens resultat. 
 

 

Vi vill förtydliga att Era svar kommer behandlas konfidentiellt. 
 

 

Om ni skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen eller om ni har frågor angående 

undersökningen är ni välkomna att kontakta oss via denna mail eller ringa på telefon 

XXXX- XX XX XX. 
 

 
 

Tack på förhand! 
 

 

Angelika Klasson & Christina Bob 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
 

 

Anna Stafsudd 

(mail) (mobil) 
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Appendix 2.4 Påminnelsebrev 2 
 

 

Hej igen! 

Nu är svarstiden för att besvara enkäten snart slut. Vi skulle uppskatta om Ni ville hjälpa oss 

genom att besvara enkäten senast 28/4. Enkäten är en del av vårt examensarbete på 

civilekonomprogrammet vid Linneuniversitetet. Enkäten består av 33 frågor där de flesta 

frågorna är mycket enkla att besvara. Beräknad tidsåtgång är ca 10 minuter. Handledare för 

uppsatsen är Anna Stafsudd, docent vid Linnéuniversitetet. 
 

 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som försvagar eller förstärker revisorers 

professionella agerande. Med professionellt agerande avses i detta sammanhang att agera i 

enlighet med revisorsprofessionens värderingar och FARs etiska regler. 
 

 

Enkätundersöknigen omfattar samtliga auktoriserade och godkända revisorer som finns 

registrerade hos Revisorsnämnden, detta för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Era svar 

kommer att bearbetas genom en statistisk analys, vilket innebär att ingen av respondenterna 

kommer att utmärkas. Som tack för Ert deltagande kan Ni senare om Ni vill få ta del av 

studiens resultat. 
 

 

Vi vill förtydliga att Era svar kommer behandlas konfidentiellt. 
 

 

Om ni skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen eller om ni har frågor angående 

undersökningen är ni välkomna att kontakta oss via denna mail eller ringa på telefon 

XXXX- XX XX XX. 
 

 

Tack på förhand! 
 

 

Angelika Klasson & Christina Bob 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
 

 

Anna Stafsudd 

(mail) (mobil) 
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Appendix 3 Urvalstabell 
 
 

  Antal oberoende variabler Antal oberoende variable r 
    Urvalsstorlek 2 5 10 20 2 5 10 20 

20  45 56 71 ET 39 48 64 ET 
50  23 29 36 49 19 23 29 42 

100  13 16 20 26 10 12 15 21 
250  5 7 6 11 4 5 6 8 

500  3 3 4 6 3 4 5 9 
1,000  1 2 2 3 1 1 2 2 

Hair et al (1998:165) 
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Appendix 4 Alternativa modeller 

Appendix 4.1 Alt. Logistisk regressionsanalys Erinran 
 

Variabel Beta  S.E.  Wald  Df  Sig.  Exp (B) 

Revisionsbyråns 
storlek 

  
2,540 

  
1,182 

 
4,618 

  
1 

  
,032 

 
12,676 

Stadsstorlek  
 

1,076  
 

,957 
 

1,263  
 

1  
 

,261 
 

2,932 

Organisatorisk 
socialisering 

 

-6,890 
  

3,026 
 

5,185 
  

1 
  

,023 
 

,001 

Rådgivningstjänster  
 

-,069  
 

,062 
 

1,236  
 

1  
 

,266 
 

,934 

Konkurrens  

-4,449 
  

2,025 
 

4,828 
  

1 
  

,028 
 

,012 

Kön 
 

-2,555  
 

1,708 
 

2,238  
 

1  
 

,135 
 

,078 

Kön (index)   

4,548 
  

2,967 
 

2,349 
  

1 
  

,125 
 

94,458 

Civilstånd  
 

1,153  
 

1,495  
 

,596  
 

1  
 

,440 
 

3,169 

Antal barn   

,868 
  

,412 
 

4,443 
  

1 
  

,035 
 

2,382 

Ålder  
 

,021  
 

,044  
 

,230  
 

1  
 

,631 
 

1,021 

Delägarskap 
(genomsnittlig lön, 
fråga 24) 

  

,648 
  

,376 
 

2,970 
  

1 
  

,085 
 

1,911 

Erfarenhet  
 

-,470  
 

,802  
 

,342  
 

1  
 

,558 
 

,625 

Karriärmål: 
Materiella belöningar  

 

,112  
 

,212  
 

,280  
 

1  
 

,597 
 

1,119 

Makt/Inflytande   

,040 
  

,197 
  

,041 
  

1 
  

,840 
 

1,041 

Personlig utveckling  
 

,419  
 

,252 
 

2,766  
 

1  
 

,096 
 

1,520 

Expertis/Kunskap   

,202 
  

,204 
  

,981 
  

1 
  

,322 
 

1,224 

Kreativitet  
 

,540  
 

,260 
 

4,307  
 

1  
 

,038 
 

1,715 

Självständighet   

,149 
  

,214 
  

,486 
  

1 
  

,486 
 

1,161 

Säkerhet  
 

,168  
 

,212  
 

,624  
 

1  
 

,430 
 

1,183 

Status   

-,002 
  

,200 
  

,000 
  

1 
  

,991 
 

,998 

Klientstorlek  
 

,027  
 

,224  
 

,014  
 

1  
 

,906 
 

1,027 

Klientstatus 
 

-4,303 
  

2,107 
 

4,171 
  

1 
  

,041 
 

,014 

Uppdragstid  
 

-,310  
 

,275 
 

1,270  
 

1  
 

,260 
 

,734 

Uppdragskomplexitet 
(antal uppdrag, fråga 
13) 

  

,012 
  

,006 
 

4,115 
  

1 
  

,042 
 

1,012 

Nära klientrelation  
 

,663  
 

,406 
 

2,660  
 

1  
 

,103 
 

1,940 

Internrevisorers 
betydelse 

  

,008 
  

,267 
  

,001 
  

1 
  

,976 
 

1,008 

Konstant 
 

-13,959  
 

7,617 
 

3,359  
 

1  
 

,067 
 

,000 

Cox & Snell R2
 

 

,230          

Nagelkerke R 
 

,525 
         

-2 Log likelihood 
 

75,075 
         

Overall Percentage 
 

93,3 
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Appendix 4.2 Alt. Logistisk regressionsanalys Felaktig revision 

 
Variabel Beta  S.E.  Wald  Df  Sig.  Exp (B) 

Revisionsbyråns 
storlek 

 
-1,050 

  
,467 

 
5,052 

  
1 

  
,025 

 
,350 

Stadsstorlek  
 

-,931  
 

,406 
 

5,271  
 

1  
 

,022 
 

,394 

Organisatorisk 
socialisering 

  

,190 
  

1,255 
  

,023 
  

1 
  

,879 
 

1,210 

Rådgivningstjänster  
 

-,005  
 

,030  
 

,032  
 

1  
 

,858 
 

,995 

Konkurrens   

1,258 
  

,860 
 

2,138 
  

1 
  

,144 
 

3,518 

Kön  
 

-,029  
 

,454  
 

,004  
 

1  
 

,950 
 

,972 

Kön (index)   

,322 
  

1,188 
  

,074 
  

1 
  

,786 
 

1,380 

Civilstånd  
 

,459  
 

,582  
 

,623  
 

1  
 

,430 
 

1,583 

Antal barn   

,295 
  

,182 
 

2,635 
  

1 
  

,105 
 

1,344 

Ålder  
 

,024  
 

,020 
 

1,447  
 

1  
 

,229 
 

1,024 

Delägarskap 
(genomsnittlig lön, 
fråga 24) 

  

-,056 
  

,160 
  

,123 
  

1 
  

,726 
 

,946 

Erfarenhet  
 

-,389  
 

,428  
 

,825  
 

1  
 

,364 
 

,678 

Karriärmål: 
Materiella belöningar  

 

-,065  
 

,106  
 

,375  
 

1  
 

,540 
 

,937 

Makt/Inflytande   

,108 
  

,097 
 

1,224 
  

1 
  

,269 
 

1,114 

Personlig utveckling  
 

,021  
 

,114  
 

,034  
 

1  
 

,853 
 

1,021 

Expertis/Kunskap   

-,155 
  

,112 
 

1,915 
  

1 
  

,166 
 

,857 

Kreativitet  
 

,025  
 

,115  
 

,046  
 

1  
 

,831 
 

1,025 

Självständighet   

,088 
  

,105 
  

,700 
  

1 
  

,403 
 

1,092 

Säkerhet  
 

,195  
 

,110 
 

3,157  
 

1  
 

,076 
 

1,215 

Status   

,030 
  

,112 
  

,072 
  

1 
  

,788 
 

1,031 

Klientstorlek  
 

,056  
 

,117  
 

,232  
 

1  
 

,630 
 

1,058 

Klientstatus 
 

-1,024 
  

,875 
 

1,369 
  

1 
  

,242 
 

,359 

Uppdragstid  
 

,342  
 

,129 
 

7,028  
 

1  
 

,008 
 

1,408 

Uppdragskomplexitet 
(antal uppdrag, fråga 
13) 

  

,005 
  

,003 
 

2,650 
  

1 
  

,104 
 

1,005 

Nära klientrelation  
 

,668  
 

,217 
 

9,452  
 

1  
 

,002 
 

1,949 

Internrevisorers 
betydelse 

  

-,028 
  

,128 
  

,046 
  

1 
  

,829 
 

,973 

Konstant 
 

-5,550  
 

3,469 
 

2,560  
 

1  
 

,110 
 

,004 

Cox & Snell R2
 

 

,249          

Nagelkerke R 
 

,333          

-2 Log likelihood 
 

216,242 
         

Overall Percentage 
 

71,4          
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Appendix 4.3 Alt. Linjär regressionsanalys Professionens värderingar 
 

Variabel B  S.E.  Beta  t  Sig.  Tol.  VIF 

Konstant   
,839 

  
,204 

    
4,109 

  
,000 

   

Revisionsbyråns 
storlek 

 
 

-,019  
 

,026 
 

-,057  
 

-,705  
 

,482  
 

,574 
 

1,741 

Stadsstorlek   

-,014 
  

,023 
 

-,043 
  

-,603 
  

,547 
  

,736 
 

1,359 

Organisatorisk 
socialisering 

 
 

,124  
 

,072  
 

,135  
 

1,728  
 

,085  
 

,609 
 

1,641 

Rådgivningstjänster   

-,003 
  

,002 
 

-,117 
  

-1,667 
  

,097 
  

,756 
 

1,323 

Konkurrens  
 

,038  
 

,049  
 

,055  
 

,768  
 

,444  
 

,727 
 

1,376 

Kön   

-,025 
  

,026 
 

-,068 
  

-,973 
  

,332 
  

,758 
 

1,320 

Kön (index)  
 

,113  
 

,070  
 

,128  
 

1,612  
 

,108  
 

,588 
 

1,701 

Civilstånd   

-,032 
  

,033 
 

-,062 
  

-,973 
  

,332 
  

,900 
 

1,111 

Antal barn  
 

-,006  
 

,011 
 

-,040  
 

-,546  
 

,586  
 

,697 
 

1,434 

Ålder   

,001 
  

,001 
  

,059 
  

,699 
  

,486 
  

,522 
 

1,916 

Delägarskap (lön, 
fråga 24) 

 
 

-,002  
 

,010 
 

-,018  
 

-,217  
 

,828  
 

,532 
 

1,878 

Erfarenhet   

,021 
  

,025 
  

,065 
  

,854 
  

,394 
  

,641 
 

1,559 

Karriärmål: 
Materiella belöningar   

,006 
  

,006 
  

,094 
  

1,016 
  

,311 
  

,433 
 

2,311 

Makt/Inflytande  
 

-,003  
 

,006 
 

-,039  
 

-,441  
 

,660  
 

,472 
 

2,119 

Personlig utveckling   

-,014 
  

,007 
 

-,191 
  

-2,015 
  

,045 
  

,413 
 

2,421 

Expertis/Kunskap  
 

-,004  
 

,006 
 

-,055  
 

-,690  
 

,491  
 

,580 
 

1,725 

Kreativitet   

-,012 
  

,007 
 

-,170 
  

-1,829 
  

,069 
  

,428 
 

2,334 

Självständighet  
 

-,005  
 

,007 
 

-,066  
 

-,747  
 

,456  
 

,479 
 

2,089 

Säkerhet   

-,013 
  

,007 
 

-,185 
  

-2,031 
  

,044 
  

,449 
 

2,228 

Status  
 

,001  
 

,006  
 

,013  
 

,156  
 

,876  
 

,507 
 

1,973 

Klientstorlek   

-,022 
  

,006 
 

-,247 
  

-3,407 
  

,001 
  

,705 
 

1,418 

Klientstatus  
 

,077  
 

,054  
 

,102  
 

1,435  
 

,153  
 

,729 
 

1,371 

Uppdragstid   

-,001 
  

,007 
 

-,009 
  

-,136 
  

,892 
  

,833 
 

1,201 

Uppdragskomplexitet 
(antal uppdrag, fråga 
13) 

 
 

,000  
 

,000  
 

,091  
 

1,117  
 

,265  
 

,558 
 

1,792 

Nära klientrelation   

-,014 
  

,013 
 

-,075 
  

-1,125 
  

,262 
  

,829 
 

1,206 

Internrevisorers 
betydelse 

 
 

,010  
 

,008  
 

,082  
 

1,258  
 

,210  
 

,868 
 

1,153 

R2  
 

,241            

Adjusted R2
  

 

,144            

Std. Error  
 

,15139            

F  
 

2,501            

Sig.  
 

,000            
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Appendix 5 Tolerans- och VIF- värden 

Appendix 5.1 Tolerans- och VIF- värden för Erinran 
 

Variabel  Tolerans VIF 

Revisionsbyråns 
storlek 

    

,486 
 

2,059 

Stadsstorlek  
 

,757 
 

1,321 

Socialisering   

,655 
 

1,526 

Rådgivningstjänster  
 

,764 
 

1,309 

Konkurrens   

,726 
 

1,377 

Kön  
 

,753 
 

1,328 

Kön (index)   

,622 
 

1,607 

Civilstånd  
 

,893 
 

1,119 

Antal barn   

,687 
 

1,455 

Ålder  
 

,526 
 

1,901 

Delägarskap   

,561 
 

1,783 

Erfarenhet  
 

,683 
 

1,463 

Karriärmål:    

Materiella belöningar  
 

,446 
 

2,241 

Makt/Inflytande   

,464 
 

2,154 

Personlig utveckling  
 

,403 
 

2,484 

Expertis/Kunskap   

,583 
 

1,714 

Kreativitet  
 

,435 
 

2,297 

Självständighet   

,482 
 

2,073 

Säkerhet  
 

,449 
 

2,225 

Status   

,513 
 

1,950 

Klientstorlek  
 

,692 
 

1,445 

Klientstatus   

,732 
 

1,366 

Uppdragstid  
 

,829 
 

1,206 

Uppdragskomplexitet   

,822 
 

1,217 

Nära klientrelation  
 

,840 
 

1,191 

Internrevisorers 
betydelse 

  

,848 
 

1,179 
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Appendix 5.2 Tolerans- och VIF- värden för Felaktig revision 
 

Variabel  Tolerans VIF 

Revisionsbyråns 
storlek 

    

,438 
 

2,283 

Stadsstorlek  
 

,716 
 

1,396 

Socialisering   

,640 
 

1,561 

Rådgivningstjänster  
 

,733 
 

1,364 

Konkurrens   

,713 
 

1,402 

Kön  
 

,727 
 

1,375 

Kön (index)   

,604 
 

1,655 

Civilstånd  
 

,878 
 

1,139 

Antal barn   

,668 
 

1,498 

Ålder  
 

,544 
 

1,837 

Delägarskap   

,535 
 

1,868 

Erfarenhet  
 

,639 
 

1,564 

Karriärmål:    

Materiella belöningar  
 

,434 
 

2,306 

Makt/Inflytande   

,480 
 

2,082 

Personlig utveckling  
 

,429 
 

2,333 

Expertis/Kunskap   

,584 
 

1,713 

Kreativitet  
 

,432 
 

2,314 

Självständighet   

,483 
 

2,072 

Säkerhet  
 

,455 
 

2,196 

Status   

,518 
 

1,929 

Klientstorlek  
 

,642 
 

1,559 

Klientstatus   

,741 
 

1,350 

Uppdragstid  
 

,797 
 

1,255 

Uppdragskomplexitet   

,798 
 

1,254 

Nära klientrelation  
 

,819 
 

1,221 

Internrevisorers 
betydelse 

  

,851 
 

1,175 
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Appendix 6 Korrelationsanalyser 

6.1 Korrelationsanalys Erinran 
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6.2 Korrelationsanalys Felaktig revision 
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6.3 Korrelationsanalys Professionens värderingar 
 

 


