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Sammanfattning 
Ett flertal redovisningsskandaler har ägt rum världen över där revisorer varit inblandade, vilket 
gjort att revisionskvaliteten ifrågasatts och framförallt revisorernas oberoende. Tidigare studier 
rapporterar om faktorer som kan påverka oberoendet där gåvor, social identitet, 
professionalism, relationer, påtryckningar, rykte och ekonomi har visat sig kunna påverka 
revisorernas agerande. Syftet med denna studie var att förklara hur revisorer strategiskt agerar 
för att upprätthålla sitt oberoende mot sina klienter, samt att förklara skillnader i agerandet 
utifrån professionens perspektiv. Tidigare studier visar att det föreligger skillnader kring 
människors handlingssätt beroende på kön, ålder, erfarenhet, vilken ort man är verksam i samt 
vilken byrå man arbetar för. Denna studie utfördes genom en tvåmetodsundersökning där vi 
med hjälp av intervjuer skapade oss en överblick över professionens syn på oberoendet, vilket 
senare lade grunden för utformningen av studiens enkät som resulterade i 317 fullständiga svar. 
Genom en korrelationsanalys och en multivariat regressionsanalys undersökte vi om det förelåg 
samband mellan de oberoende variablerna kön, ålder, storlek på ort, storlek på byrå, erfarenhet 
och de beroende variablerna gåvor, social identitet, professionalism, relationer, påtryckningar, 
rykte och ekonomi. Fyra av studiens hypoteser fick stöd, däribland att manliga revisorer är mer 
benägna till närmare relationer till sina klienter i jämförelse med kvinnliga revisorer. Vidare 
fann vi även stöd för att revisorer på mindre orter är mer benägna till närmare relationer till 
sina klienter i jämförelse med revisorer i storstäder. Vi fann även stöd för att yngre revisorer i 
högre grad beaktar sitt rykte i jämförelse med äldre revisorer. Slutligen fann vi även stöd för 
att manliga revisorer i högre grad beaktar klienters ekonomiska betydelse i jämförelse med 
kvinnliga revisorer. Utöver de hypoteser som testades fann vi ytterligare samband av intresse 
att analysera, däribland ett signifikant negativt samband mellan ålder och revisorers benägenhet 
att ta emot gåvor och acceptera närmare relationer. Vidare noterades att manliga revisorer i 
högre grad tycks beakta sitt rykte i jämförelse med kvinnliga revisorer. Revisorns ålder och 
erfarenhet visar även ett negativt signifikant samband med revisorers benägenhet att beakta 
klientens ekonomiska betydelse. Slutsatsen är att revisorer tycks följa olika strategier för att 
bemöta faktorer som kan påverka oberoendet och att det föreligger vissa skillnader i agerandet 
beroende på revisorns erfarenhet, ålder och kön samt storleken på den ort revisorn är verksam 
i.  
 
Nyckelord: Revisorers oberoende, Social identitet, Professionalism, Ekonomi, 
Självständighet, Opartiskhet, Objektivitet. 
  



 
 

Abstract 
Several accounting scandals have taken place around the world where auditors have been 
involved, which means that the audit quality is questioned and especially the auditors’ 
independence. Previous studies report on factors that may affect the independence, where gifts, 
social identity, professionalism, relationships, pressure, reputation and economy are factors 
that have been shown to affect the auditor’s actions. The purpose of this study is to explain 
how auditors act strategically to maintain independence with their clients, as well as to explain 
differences in action based on the professional perspective. Previous studies shown that there 
is behavioral differences regarding gender, age, experience, the city you operate in and which 
firm you work for. This study was conducted through a two-method study in which we, with 
the help of interviews, were able to create an understanding of the auditor’s independence from 
the profession’s perspective. The interviews contributed to the creation of the study’s survey 
which had a sample of 317 responses. Through a correlation analysis and a multivariate 
regression analysis we examined whether there is a correlation between the independent 
variables gender, age, the size of city, the size of firm, experience and the dependent variables 
gifts, social identity, professionalism, relationships, pressure, reputation and economy. In our 
study four of the hypotheses received support, including that male auditors are more likely to 
have closer relationships with their clients compared to female auditors. Furthermore, we also 
found support for the fact that auditors in smaller cities are more likely to have closer 
relationships with their clients compared to auditors in larger cities. We also found support for 
the fact that younger auditors care more about their reputation compared to older auditors. 
Finally, we also found support for that male auditors are more liable to care about their clients' 
economic importance compared to female auditors. In addition to the hypotheses that were 
tested, we found other relationships that were of interest to analyze, including a significant 
negative relationship between age and auditors' tendency to accept gifts and closer 
relationships. Furthermore, it is noted that male auditors care more about their reputation 
compared to female auditors. The auditor's age and experience also shown a negatively 
significant relationship with auditors' tendency to consider the client's economic importance.  
The conclusion in this study is that auditors seem to follow different strategies to address the 
various factors that may affect independence, where the study shows that there are differences 
in the action depending on the auditor's experience, age and gender and also the size of city the 
auditor operate in. 
 
Keywords: Auditors’ independence, Social identity, Professionalism, Economy, 
Independence, Impartiality, Objectivity. 
  



 
 

Förord 
Kandidatuppsatsen visade sig vara något som inte bara präglade våra arbetsdagar utan också 
de vi drömt om på nätterna de senaste veckorna. Med en stor mängd arbete framför oss fanns 
dock alltid en positiv inställning både från oss och från vår handledare. Trots att vi under 
processens gång svävat mellan att vara panikslagna till att känna att vi faktiskt klarar det här, 
har vi ändå tyckt att just vårt ämne och vår uppsats är intressant och roligt att undersöka. Detta 
vill vi också tacka vår handledare Sven-Olof Collin för eftersom han genomgående haft ett gott 
humör och en peppande inställning. Han har bidragit med konstruktiv kritik under hela 
processen. Trots att vi befunnit oss på Mittuniversitetet i Sundsvall medan handledaren har 
befunnit sig i Kristianstad har handledningen fungerat bra. Den digitala uppkopplingen mellan 
oss och vår handledare i kombination med en snabb respons har underlättat vårt arbete. 
 
Ett stort tack vill vi även rikta till de revisorer som tog sig tid att låta oss göra intervjuer och 
till de som besvarade vår enkät. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  
 
Tack! 
   
Sundsvall, den 17 maj 2019. 
 
 
 
___________________________ 
Stina Eriksson 
 

___________________________ 
Viktoria Molin
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en problemdiskussion som beskriver svårigheten med att garantera en 
oberoende revision utifrån forskning i ämnet. Oberoendet är inom revisionen ett kritiserat 
område där studier visar att revisorns objektivitet kan påverkas av ett flertal faktorer. Utifrån 
problemformuleringen utformas denna studies frågeställningar, där fokus ligger på vilka 
strategier revisorer använder sig av för att upprätthålla sitt oberoende i det vardagliga arbetet. 
Kapitlet avslutas med studiens syfte.  

1.1 Problemdiskussion 

Revisionen har en stor betydelse för samhället då dess syfte är att granska att företagets 
finansiella rapporter är trovärdiga och korrekta (Carrington 2016). Enligt en licentiatavhandling 
av Öhman (2004) har förtroendet för revisionen och revisorernas oberoende dock skakats om 
efter ett flertal skandaler som fått förödande konsekvenser för bolagens investerare. I början av 
2000-talet inträffade ett flertal redovisningsskandaler i USA, där revisorernas ageranden ansågs 
vara en bidragande orsak till stora förluster bland investerare. Ett exempel är bolaget Enron, där 
en av världens största revisionsbyråer Arthur Andersen var inblandad. Enligt Deegan och 
Unerman (2011) kollapsade bolaget Enron, vilket delvis orsakades av att bolaget inte varit 
sanningsenliga i sin finansiella rapportering, samt att kritik riktades mot revisorn som inte 
ansågs varit oberoende sin klient. Denna händelse tillsammans med andra liknande händelser 
bidrog till att revisionskvaliteten började ifrågasättas över hela världen (Öhman 2004). I Sverige 
har det också inträffat händelser då revisorernas agerande kritiserats. Däribland de revisorer 
som vid flertal tillfällen deltagit på seminarium där jaktresor inkluderats. Revisorernas förmåga 
att agera oberoende efter en sådan typ av aktivitet har ifrågasatts. (Hägerstrand 2015) Detta är 
inte bara något som intressenter kritiserat utan ett agerande som gjorde att Revisorsnämnden 
utfärdade en varning till revisorerna, samt att Kammarrätten fastslog att detta var ett olämpligt 
agerande (Martèng 2017).  
 
Att den finansiella informationen är trovärdig och korrekt är väsentligt för i synnerhet bolagets 
intressenter såsom exempelvis aktieägare, leverantörer och långivare men som även är av 
betydelse för samhället i sin helhet (Carrington 2016). För att revisionen i sin tur ska bedömas 
som trovärdig ställs krav i svenska revisorslagen 20 - 23 § att revisorn ska vara självständig och 
opartisk gentemot sin klient. Begreppen självständig, objektiv och opartisk brukar enligt 
Diamant (2004) sammanfattas till begreppet oberoende. Enligt revisorslagen är revisorn skyldig 
att själv testa sitt oberoende i förhållande till klienten. Detta genomförs enligt en analysmodell 
där revisorn ska bedöma faktorer som egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap 
och skrämsel. Dessutom ska även en bedömning göras om det finns något annat utöver dessa 
faktorer som skulle kunna påverka revisorns förmåga att vara oberoende (Carrington 2016). Ett 
exempel på en övrig faktor kan vara att revisorn har en relation till klientens externa intressenter 
(Diamant 2004). 
  
Enligt Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) menar kritiker att det i stort sett är helt 
omöjligt för en revisor att vara fullständigt oberoende. Studien indikerar att revisorer tenderar 
att göra bedömningar som är till fördel för sitt eget intresse men även klientens. Revisorn har 
trots sitt krav på oberoende incitament att skapa en god relation till sina klienter, då en förlorad 
klient innebär minskade intäkter till revisorns verksamhet. Detta är således något som kan skapa 
problem för revisionen vars syfte är att göra en oberoende bedömning. Däremot är 
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upprätthållandet av en god relation till sin klient också en strategi från revisorns sida för att få 
ta del av viktig information som revisorn är i behov av, vilket i sin tur kan bidra till en ökad 
revisionskvalitet (Hermansson, Hjalmarsson & Collin 2015). 
 
Öhman (2004) hänvisar till tidigare studier som visar att det dock finns en risk att revisorer 
skapar för starka relationer till sina klienter. Öhman och Svanberg (2015) påtalar att 
klientidentifiering är ett ytterligare exempel på en faktor som kan utgöra hot mot oberoendet. 
Detta då klientidentifieringen innebär att revisorn på grund av olika faktorer likställer sig med 
sin klient och på så sätt skapar en starkare samhörighet och relation till klienten (Bamber & Iyer 
2007). Klientidentifiering kan således enligt Öhman och Svanberg (2015) bidra till att revisorer 
agerar okritiskt i sin granskning. Revisionsuppdragets längd är något som tycks påverka 
huruvida revisorn identifierar sig med sina klienter. En revisor som arbetar i flera år med samma 
klient har en tendens att i större utsträckning identifiera sig med sina klienter än de som har 
korta revisionsuppdrag. Erfarenhet tycks dock vara av betydelse för hur revisorer påverkas av 
klientidentifiering, eftersom Öhman och Svanberg (2015) belyser att erfarna revisorer påverkas 
mindre av klientidentifieringens negativa effekter, i jämförelse med de revisorer som inte är 
lika erfarna. 
 
Enligt en kandidatuppsats av Mårtensson och Jokikokko (2017) visar tidigare studier fler 
exempel på att det finns skillnader i hur revisorer påverkas av olika typer av hot mot oberoendet. 
Exempelvis tycks en revisor på en liten revisionsbyrå vara mer känslig för påtryckningar än de 
revisorer som arbetar åt större byråer. I en magisteruppsats av Gardberg och Ericson (2014) 
påtalas att det även har visat sig att större byråer är mer måna om sitt rykte med anledning av 
stämningsrisken, vilket gör dem mer benägna att vilja leverera en hög revisionskvalitet och att 
de därför är noggranna med att upprätthålla sitt oberoende. 
  
Revisorns förmåga att agera helt oberoende är således något som ifrågasatts och debatterats i 
stor omfattning. Det finns mängder av studier gällande faktorer som kan påverkar revisorernas 
oberoende (Bamber & Iyer 2007; Fisher 2007; Sharma & Schischke 2007; Öhman 2004; 
Öhman & Svanberg 2015). Något som däremot inte tycks efterforskats lika intensivt är hur 
revisorer agerar för att upprätthålla sitt oberoende gentemot sina klienter och om det finns 
skillnader i deras sätt att agera. Trots att det finns en analysmodell kan det finnas ytterligare 
faktorer som påverkar revisorernas sätt att agera kring oberoendet. Diamant (2004) är tveksam 
till den nuvarande analysmodellen då han anser att den enbart fokuserar på det faktiska 
oberoendet och att det synbara oberoendet glöms bort. Han menar att en bedömning även bör 
ske ur en extern synvinkel, exempelvis hur ett visst agerande av revisorn skulle kunna uppfattas 
av externa aktörer. 
 
Utifrån problemdiskussionen har vi en god uppfattning om vad som kan påverka oberoendet, 
vilket också revisorerna vet utifrån dels erfarenhet, dels gällande lagar och regler samt 
analysmodellen som de har att förhålla sig till. Revisorer kan dock hamna i situationer där det 
saknas tydliga riktlinjer och en egen bedömning är nödvändig. Frågan är hur revisorerna agerar 
för att hantera sitt oberoende och de oberoendehot som finns i praktiken. Denna osäkerhet kring 
oberoendet leder oss in på vad revisorerna har för strategi för att hantera de olika faktorer som 
kan påverka oberoendet, samt om revisorer följer samma strategi eller om det finns olika 
strategier för hur de agerar inom olika grupper av revisorer. 
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Problemformuleringen har således resulterat i följande frågeställningar: 
 

➢ Hur agerar revisorer strategiskt för att upprätthålla sitt oberoende gentemot klienter? 
 

➢ Vilka eventuella skillnader finns i revisorers sätt att agera? 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att förklara hur revisorer strategiskt agerar för att upprätthålla 
oberoendet mot sina klienter, samt att förklara eventuella skillnader i agerandet utifrån 
professionens perspektiv. 

2. Oberoendebegreppet och revisionens grunder 
Detta kapitel behandlar oberoendebegreppet och de lagar och regler som revisorer har att följa 
i samband med ett revisionsuppdrag. Senare presenteras analysmodellen som är framtagen av 
branschföreningen FAR. Den behandlar de olika oberoendehot som revisorer behöver ta 
hänsyn till. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få en förståelse för grunderna i revisionen vad 
gäller de lagar och regler som gäller samt de hänvisningar FAR givit ut.  
 
Att agera opartiskt innebär exempelvis att en revisor inte får ha sin klients synvinkel i åtanke 
vid revideringen av klientens bolag. Revisorn får således inte agera utifrån personliga 
preferenser där hänsyn tas till för- och nackdelar för klienten. (FAR u.å.a) Objektivitet är enligt 
Răvaş (2012) en opartisk inställning till arbetet där inga betydande kompromisser eller 
hänsynstaganden till andra parter görs, som på något sätt skulle kunna sänka kvaliteten på det 
genomförda arbetet. Det handlar om att revisorns bedömning och mentala attityd till arbetet 
inte ska äventyras (McKinley 2013). En objektiv bedömning kräver därmed att revisorn inte 
samtycker med klientens önskemål (Bamber och Iyer (2007). Självständighet är däremot 
förmågan att agera utan att rätta sig efter, eller påverkas av andra på något sätt. Det handlar med 
andra ord om att revisorn ska göra en objektiv bedömning som inte påverkas av en tredje part. 
Detta är dock till skillnad från objektivitet inget som hindrar revisorn att bedöma något utifrån 
sina egna åsikter och värderingar. (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997) 
 
Revisorslagen (SFS 2001:883) 20 § kräver att revisorn ska vara opartisk, självständig och 
objektiv i sina ställningstaganden. Enligt Diamant (2004) kan begreppet oberoende ses som de 
samlade krav som ställs på revisorn för att kunna uppnå den lagstadgade objektiviteten, 
självständigheten och opartiskheten. Detta är något som vi också tänker utgå ifrån i denna studie 
och därmed likställa begreppen objektivitet, självständighet och opartiskhet med begreppet 
oberoende. Oberoendet kan i sin tur enligt Carrington (2016) delas in i det upplevda oberoendet 
och det synbara oberoendet, där det upplevda oberoendet innebär att revisorn kan granska och 
professionellt bedöma finansiell information utan att påverkas i sin bedömning. Det synbara 
oberoendet representerar hur revisorn uppfattas som oberoende, där det gäller för revisorn att 
kunna eliminera omständigheter som av utomstående skulle kunna uppfattas som ett hot mot 
oberoendet. Skillnaden mellan dessa typer av oberoende handlar om att revisorer kan uppleva 
att de är oberoende gentemot sina klienter, samtidigt som externa parter upplever att de inte är 
det. 
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Revisorslagen (SFS 2001:883) fastställer vad som menas med ett revisionsuppdrag och påtalar 
att det i huvudsak rör sig om att revisorn ska granska och styrka att redovisningen inom ett 
bolag skett utifrån gällande praxis, svenska lagar och regler samt de bestämmelser som finns 
kring redovisning och revision. Revisorslagen (SFS 2001:883) tillsammans med 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) innehåller båda bestämmelser kring revisorns skyldigheter 
vid revisionsuppdrag, däribland finns krav på god revisorssed 19 § samt oberoende 20-21a §. 
Enligt Diamant (2004) kan den goda revisorsseden både ses som en yrkesetisk standard och en 
rättslig standard. Den goda revisorsseden sett ur en yrkesetisk standard är avsedd för att 
tydliggöra hur revisorn bör agera i olika situationer såväl vid enskilda uppdrag men även i sitt 
sätt att bedriva den egna verksamheten och relationen till kollegor. Inte bara revisorns agerande 
i sitt yrke är viktigt, utan även agerandet utanför arbetslivet är av betydelse. Revisorsseden 
enligt rättslig standard beskriver de krav revisorn har att följa enligt lag i sin yrkesroll. 
 
Enligt 21 § revisorslagen (SFS 2001:883) framgår att revisorn inte får åta sig eller bör avsäga 
sig ett uppdrag där revisorn själv, dennes anställda eller deras närstående har ett ekonomiskt 
intresse. Det är med andra ord inte möjligt för revisorer att revidera bolag där de själva eller 
deras närstående har ett ekonomiskt intresse. Detta då ett sådant agerande strider mot 
revisorslagen 20 § om revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet, det vill säga 
revisorns oberoende. I 21 § framgår också att revisorn inte får ha en nära personlig relation till 
sin klient eller till någon i klientens ledning. Enligt 22 b § i revisorslagen specificeras närstående 
som make eller sambo, omyndiga barn som revisorn har vårdnaden om, andra personer i det 
gemensamma hushållet sedan ett år tillbaka och en juridisk person med en verksamhet som 
revisorn har ett väsentligt inflytande över. Enligt 17 § 9 kap aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
framgår ytterligare restriktioner angående revisorns jävsituation. Revisorer får enligt lag inte ta 
sig an ett revisionsuppdrag om de är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led med 
någon i bolagets ledning. Inte heller får de acceptera ett revisionsuppdrag om de är besvågrad 
med en person eller om den ene är gift med den andres syskon som sitter i ledningen för bolaget. 
Dessa regleringar är till för att skydda oberoendet i den grad att revisorn inte ska agera utifrån 
egenintresse eller påverkas och pressas till att göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. 
 
Enligt revisorslagen är det revisorn själv som är ansvarig över att bedöma sitt oberoende 
gentemot klienten (Carrington 2016). Denna bedömning ska göras vid varje nytt uppdrag och i 
vissa fall befintliga uppdrag i de fall det uppstår situationer som kan ha inverkan på revisorns 
oberoende. Bedömning av oberoendet görs enligt ett flödesschema som beskriver de olika steg 
revisorer behöver ta hänsyn till från att revisionsuppdraget kommit in till att beslut sker 
avseende om de ska acceptera eller behålla, alternativt avböja eller avgå från uppdraget. Syftet 
med analysmodellen är att identifiera förhållanden som kan utgöra ett oberoendehot för 
revisionsuppdraget. De kategorier som bedöms är egenintressehot, självgranskningshot, 
partställningshot, vänskapshot, skrämselhot samt generalklausulen. (FAR u.å.a) Dessa 
kategorier presenteras närmare i tabell 1.  
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Tabell 1: Oberoendehot enligt FAR´s analysmodell (FAR u.å.a) 

Egenintressehot Kan uppstå när revisorn själv eller en person i dennes närhet har ekonomiska 
intressen i klientens verksamhet, antingen direkta eller indirekta. 

Självgranskningshot Uppstår om revisorn eller någon i dennes närhet givit råd som revisorn senare 
behöver ta ställning till i sitt granskningsuppdrag, eller om revisorn tidigare haft 
anställning hos klienten. 

Partställningshot Innebär att revisorn själv eller någon i dennes nätverk har varit delaktig i en 
rättslig eller ekonomisk fråga och antingen uppträtt som stöd för eller emot 
klienten. 

Vänskapshot Kan uppstå i de fall revisorn eller någon i dennes närhet har nära personliga 
relationer med klienten. 

Skrämselhot Uppstår i de fall revisorn upplever obehag till följd av hot och påtryckningar från 
klienten. 

Generalklausulen Innebär att revisorn ska avsäga sig uppdraget även om någon av de ovan 
beskrivna hoten inte uppfyllda, men att det förekommer något annat förhållande 
som kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en presentation av studiens analysmodell för att tidigt få en överblick 
över vilka faktorer analysmodellen består av. Därefter presenteras tidigare studier som ligger 
till grund för vår hypotesgenerering som tar upp de faktorer som på något sätt skulle kunna 
påverka eller hota oberoendet. 

3.1 Analysmodell 
Denna studies analysmodell presenteras i figur 1. Till vänster i figuren presenteras de faktorer 
som kan påverka revisorns agerande i olika situationer, dessa används som oberoende variabler 
i denna studie. Till höger i figuren presenteras de faktorer som kan påverka eller hota 
oberoendet på olika sätt. Dessa faktorer är gåvor, social identitet, professionalism, relationer, 
påtryckningar, rykte och ekonomi och används som de beroende variablerna i denna studie. 
Modellen bygger på teori kring revisorers strategi för att upprätthålla sitt oberoende samt att 
analysera hur de oberoende faktorerna påverkar revisorns sätt att agera gentemot de faktorer 
som kan påverka oberoendet. Hur de oberoende faktorerna möter de beroende faktorerna visar 
hur revisorer agerar strategiskt för att upprätthålla sitt oberoende, där skillnader mellan 
revisorers agerande undersöks utifrån kön, ålder, storlek på byrå, storlek på ort och erfarenhet. 
 

 
Figur 1: Analysmodell. 
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3.2 Faktorer som påverkar revisorers strategier för oberoende 
I detta avsnitt presenteras faktorerna ålder, kön, erfarenhet, storlek på byrå och storlek på ort 
där vi argumenterar för varför dessa faktorer kan påverka hur revisorer agerar och varför de kan 
förklara skillnader i agerandet. 

3.2.1 Ålder 
Vårt samhälle består av människor i olika åldrar som kan kategoriseras in i olika generationer 
med olika karaktärsdrag. Dessa generationer har vuxit upp under olika förutsättningar i form av 
normer, lagar, regler och resurser. Enligt Bruzelius & Skärvad (2017) präglas därför 
individernas attityd av deras uppväxtförhållanden. De som föddes mellan början av 1940-talet 
till och med början av 1960-talet präglades av stark ekonomisk tillväxt som bidrog till att 
människor inte längre behövde arbeta enbart i syfte av att försörja sig och förbättra sin 
levnadsstandard. I denna tid fanns möjlighet att också arbeta för att utveckla sig själv. 
(Bruzelius & Skärvad 2017) 1950 till 1960-talister karaktäriseras också som revolutionärer då 
de reste mer än tidigare generationer och således fick ta del av och se mer av världen än dess 
föregående generation. I och med den ekonomiska tillväxten har denna generation också en 
ökad köpkraft. Av denna anledning har de höga förväntningar och krav på variation i livet. De 
anser att vad som helst är möjligt och ställer högre krav ju äldre de blir. Vidare bryr de sig också 
mindre av vad andra tycker om dem. (Parment 2013) De som är födda under 1970 till 1980-
talet karaktäriseras av egenskaper som högt självförtroende, självständighet och skepticism. De 
är skeptiska mot auktoriteter och har en låg tolerans för regler och byråkrati. De föredrar att 
arbeta ensam och är bra på att göra flera saker samtidigt. De är inte benägen att offra sitt 
privatliv för arbetets skull och värderar därför högt balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
(Kapoor & Salomon 2011) 

De som är födda i början av 1980 till slutet av 1990-talet karaktäriseras av egenskaper som 
tekniskt kunnig, utbildad och självsäkerhet. På grund av den tekniska utvecklingen har de inga 
problem med förändringar och har ett behov av att få snabb återkoppling och bekräftelse. De är 
däremot sämre på att kommunicera och lösa problem och de är inte lika självständiga som 
föregående generation. De föredrar därför grupparbeten och tydliga regler och riktlinjer. De har 
ett behov av att känna sig tillfredsställd och ha ett meningsfullt arbete och vill därför ha chefer 
som är involverade i deras personliga utveckling. De gillar flexibilitet och att göra flera saker 
samtidigt men vill precis som föregående generation ha en balans mellan arbete och privatliv. 
(Kapoor & Salomon 2011) De kräver enligt Bruzelius och Skärvad (2018) att arbetet ska vara 
meningsfullt och fokuserar på sina egna värderingar. De ser i regel inte nyttan i att faktiskt 
infinna sig på arbetsplatsen då de anser att det fungerar lika bra att arbeta på annat håll med 
tanke på dagens teknik och mobiltelefoner. Denna generation är inte heller särskilt karriärlystna 
utan arbetar för att leva, inte leva för att arbeta. 
 
Med tanke på att tiden ständigt förändras och således sätter olika förutsättningar under den tid 
människor växer upp och formas, påverkar det i sin tur huruvida en generation tänker och 
agerar. De revisorer som idag är 50-60 år gamla kanske därmed inte tänker och agerar på samma 
sätt som de nyligen auktoriserade revisorerna som är mellan 25-35 år gamla. Ålder är därmed 
en faktor som skulle kunna påverka en revisors agerande för att upprätthålla sitt oberoende. 
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3.2.2 Erfarenhet 
Enligt Bamber och Iyer (2007) är erfarenhet en viktig egenskap i arbetslivet som kan påverka 
bedömning och tolkning av information. Erfarenhet kan således också påverka revisorns 
förmåga att agera oberoende. Det beror på att en mer erfaren revisor kan stå emot klientens 
normer och värderingar i högre grad än en oerfaren revisor och således vara mer självständig i 
sina bedömningar och sin tolkning av information. Enligt Ye, Cheng och Gao (2014) finns det 
tidigare studier som visat att revisorer med längre erfarenhet generellt levererar en högre 
revisionskvalitet i jämförelse med oerfarna revisorer. Studier har även visat att revisorer med 
längre erfarenhet är mindre känsliga för tidspress samt mindre mottagliga för påtryckningar 
från sina klienter. Studier (Bamber & Iyer 2007; Öhman & Svanberg 2015) visar också att en 
revisor som har längre erfarenhet identifierar sig mindre med sina klienter i jämförelse med en 
oerfaren revisor. De är därmed inte lika benägna att ta sina klienters parti, översiktsgranska eller 
förlita sig på klientens redovisning. En oerfaren revisor kan därför tänkas vara mer känslig för 
de oberoendehot som kan uppstå. En revisor med längre erfarenhet kan tänkas agera mer 
självständigt och således mer oberoende. 

3.2.3 Kön 
Enligt Gunkel, Lusk, Wolff och Li (2007) visar tidigare studier att män och kvinnor kan värdera 
saker olika på sin arbetsplats. Männen värderar exempelvis att bli befordrad och möjligheten 
till utbildningar mer än vad kvinnorna gör. Kvinnorna föredrar istället de ergonomiska 
faktorerna som innefattar en god arbetsmiljö både socialt och fysiskt. De värdesätter också 
samarbete och positiva relationer till kollegor och chefer i högre grad än männen. Vidare visade 
ytterligare studier enligt Gunkel et al. (2007) att kvinnorna värdesätter professionell utveckling. 
Kvinnorna bryr sig också i högre grad om sitt rykte, utmaningar, meningsfulla arbetsuppgifter, 
variation och utveckling medan männen bryr sig mer om lön och ansvar. Enligt Broberg, 
Umans, Skog och Theodorsson (2018) finns det även studier som visar att kvinnor tenderar att 
ta en vårdande roll i organisationer.  
  
Enligt en kandidatuppsats av Sharma och Schischke (2007) visar tidigare studier att det utifrån 
biologisk grund samt sociala faktorer kan skilja sig i hur män och kvinnor agerar. Detta då det 
föreligger biologiska skillnader i form av kvinnliga och manliga hormoner samt hur 
hjärnhalvorna kommunicerar för att utbyta information. Enligt Bernstein (2006) formas kvinnor 
och män från sin uppväxt in i olika könsroller där kvinnor generellt anses vara mer empatiska 
än män eftersom kvinnor har lättare än män att fånga upp emotionella signaler. Kvinnor 
uppmuntras i sin uppväxt att agera mer beroende och eftertänksamt samt att vara familjära, 
lydiga och osjälviska. Vidare visar tidigare studier enligt Sharma och Schischke (2007) att 
skillnaderna mellan män och kvinnor också kan förklaras av att de besitter olika egenskaper. 
De argumenterar för att de manliga egenskaperna som skulle kunna påverka agerandet i 
revisionsprocessen är att män är mer målinriktade, sakliga och riskbenägna. De har också ett 
högre självförtroende och är mer analytiska, nätverkande och sociala. Vidare har de ett mer 
matematiskt tänkande och ett snabbt beslutsfattande. Att män generellt är mer riskbenägna än 
kvinnor är något som det finns omfattande litteratur kring enligt Hardies, Breesch och Branson 
(2013).  
 
De kvinnliga egenskaperna som kan påverka hur en revisor agerar kännetecknas enligt Sharma 
och Schischke (2007) av att kvinnor har en högre simultanförmåga, verbal förmåga, 
organisationsförmåga och samarbetsförmåga. Vidare är kvinnorna mer uppmärksamma, 
noggranna, försiktiga och laglydiga. Dessa egenskaper skulle därmed kunna förklara varför en 
kvinnlig respektive en manlig revisor skulle kunna agera på olika sätt i olika situationer. I en 
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studie av Hardies, Breesch och Branson (2014) framkommer det exempelvis att kvinnliga 
revisorer är mer benägna att utfärda fortlevnadsvarningar i jämförelse med manliga revisorer. I 
en studie av Ye, Cheng och Gao (2014) finns det dock samband mellan kvinnliga revisorer och 
större revisionsfel, något som tros kan bero på att kvinnliga revisorer är mer benägna att 
använda sig av skönsmässiga bedömningar i jämförelse med manliga revisorer.  

3.2.4 Storlek på byrå 
Vikten av att organisationer utvecklar egna uppförandekoder och policys kring vad som är etiskt 
acceptabelt är något som Fisher (2007) belyser. En tidigare studie visar enligt Öhman (2004) 
att revisorer har en tendens att identifiera sig med den revisionsbyrå de arbetar på. Det beror på 
att revisorer på samma revisionsbyråer har en hög samhörighetskänsla. En anledning till detta 
är att revisorerna formas av de förväntningar som finns kring hur de bör uppträda för att vara 
konkurrenskraftiga samt den rådande kulturen inom byrån.  
 
Tagesson och Öhman (2015) visade att större byråer inom ”Big 4” är mer benägna att utfärda 
fortlevnadsvarningar i jämförelse med andra byråer. En liten byrå kan utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv vara i större behov av att behålla en klient i jämförelse med en större byrå (Krishna 
Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010). Det kan således vara ett argument för att det kan 
förekomma skillnader i olika byråer kring hur revisorer agerar för att upprätthålla sitt 
oberoende. Detta då en liten byrå, som är mer beroende av en större klient, kan tänkas vara mer 
okritisk i sin granskning för att inte riskera att förlora en viktig klient. Ovan nämnda studier 
motiverar således att det föreligger skillnader i agerandet för att upprätthålla oberoendet mellan 
mindre och större byråer. 

3.2.5 Storlek på ort 
Enligt Berger och Luckmann (1967) föds individer in i olika roller i samhället, vilket kallas för 
primär socialisering. Attityder och beteenden formas därmed utifrån socialisering där 
omgivningen och miljön spelar in. Enligt Volkema (2004) har studier visat att det finns 
systematiska skillnader i hur människor från olika kulturer strategiskt agerar då beslut påverkas 
av intressen och prioriteringar. Det beror på att det finns olika värderingar, normer och 
övertygelser som ligger till grund för ekonomiska, politiska och sociala strukturer. På olika 
platser/orter kan det därmed tänkas förekomma olika värderingar beroende på att kulturen kan 
skilja sig åt beroende på om du bor i en stor eller liten ort. 
 
Öhman (2004) belyser att det kan finnas skillnader i revisorers uppfattningar beroende på vilken 
ort de är verksamma. Större orter har i regel fler stora företag än de mindre orterna. På en liten 
ort är det också större risk att revisorn och klienten integrerar med varandra utanför sina 
yrkesroller, exempelvis på fritiden och i föreningar. Detta kan bidra till att revisorer på mindre 
orter skapar en närmare relation till sina klienter än vad revisorer på större orter gör. Således 
kan detta leda till att revisorn på en mindre ort blir mer personlig i sin bedömning vid 
granskningen av klienten. Det kan därför vara svårare för en revisor på mindre ort att 
upprätthålla sitt oberoende. Av den anledningen är det av intresse att ta reda på om det finns 
skillnader i hur revisorer agerar för att upprätthålla sitt oberoende utifrån vilken ort revisorn 
arbetar. 
  



10 
 

3.3 Faktorer som påverkar revisorns oberoende 
I detta avsnitt presenterar vi faktorerna gåvor, social identitet, professionalism, relationer, 
påtryckningar, rykte och ekonomi och varför dessa faktorer kan påverka revisorers oberoende. 

3.3.1 Gåvor 
Skuldkänslor är en mänsklig egenskap som enligt Sherry (1983) kan uppstå i samband med 
gåvor. Detta då gåvor anses vara en gest för social kommunikation. Vid givandet av en gåva 
uppstår en obalans i den sociala jämställdheten. Därför kan givaren besitta en makt som får 
mottagaren att känna en social skyldighet till att balansera den sociala jämställdheten. Det finns 
enligt Sherry (1983) fyra typer av beteenden kring gåvor där syftet är antingen kommunikation, 
socialt och/eller ekonomiskt utbyte eller socialisering. Dessa fyra beteenden ligger till grund 
för agerandet till varför individer ger någon en gåva. Gåvan kan därmed ses som ett medel för 
att uppnå sociala relationer och i form av ett kontrakt uppnå ett visst beteende. Mänskliga 
normer kring ömsesidighet gör detta möjligt då en individ kan känna sig skyldig att dels ge, 
dels ta emot gåvor som att vid mottagandet av en gåva känna skuld och därmed skyldighet att 
ge något tillbaka. Att inte ta emot eller att inte ge, skulle i detta fall enligt Mauss (1997) ses 
som ett avvisande av vänskap och umgänge. 
 
Sherry (1983) belyser ytterligare faktorer som påverkar vid mottagande och givandet av en 
gåva, såsom känslan av underlägsenhet och förlorat rykte. För att inte riskera att förlora sitt 
rykte och för att undvika känslan av underlägsenhet kommer därför mottagaren att vilja 
återgälda givaren. Detta gör således att revisorer skulle kunna välja att ta emot gåvor trots att 
de själva eller andra parter upplever att gåvorna hotar oberoendet. Att däremot ta emot en gåva 
trots att den ses som ett hot mot oberoendet kan enligt Krishna Moorthy, Seetharaman och 
Saravanan (2010) vara positivt i avseendet att upprätthålla en god relation till klienten. En god 
relation till klienterna kan göra att revisorer får ta del av viktig information som är av betydelse 
för att lättare kunna upptäcka fel i redovisningen och minimera risken för felaktigheter i sin 
granskning. 
 
Då revisorn har krav på sig att göra en oberoende bedömning kan kvinnor med egenskapen av 
att vara laglydiga tänkas vara mer benägna att avstå från att ta emot gåvor (Sharma & Schischke 
2007), detta eftersom gåvor kan ses som ett hot mot kravet revisorn har på sig att agera 
oberoende till sin klient. Detta i kombination med att kvinnor enligt Sharma och Schischke 
(2007) besitter egenskapen försiktighet samtidigt som män är mer nätverkande och sociala, 
tydliggör varför en kvinnlig revisor inte i lika hög uträckning som en manlig revisor skulle vilja 
ta emot en gåva. Att män är mer nätverkande och sociala än kvinnor är också något som Forret 
och Dougherty (2004) visat, vilket kan förklaras av att det är mer fördelaktigt för män än för 
kvinnor att nätverka och socialisera då kvinnor inte är lika inflytelserika. Utöver detta visade 
Gunkel et al. (2007) att kvinnorna bryr sig mer om sitt rykte vilket också stärker hypotesen om 
att kvinnor inte skulle vilja ta emot en gåva i samma utsträckning som män. Då gåvan också 
kan ses som ett socialt utbyte är det därmed mer tänkbart att männen i högre utsträckning tar 
emot en gåva från sin klient, vilket resulterar i följande hypotes: 
 
H1a: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer att ta emot gåvor från sina 
klienter. 
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Enligt Fisher (2007) är gåvor ett stort etiskt problem eftersom det kan vara svårt att avgöra vad 
som är en gåva och vad som är en muta. Gåvor kan således användas som mutor eller av andra 
upplevas som mutor. Skillnaden mellan en gåva och en muta är att mutan har ett uttalat krav 
med sig medan gåvan kan innebära en förväntning i det tysta. Gåvan kan således påverka 
mottagarens bedömning och få personen i fråga att känna sig skyldig att agera i givarens 
intresse. En gåva som därmed uppfattas av mottagaren som en muta eller skulle kunna uppfattas 
som en muta av en tredje person bör därmed inte accepteras då detta kan upplevas av andra som 
ett hot mot oberoendet. Problemet är dock att en gåva kan komma att stärka en affärsrelation 
samtidigt som Sherry (1983) visar att avvisandet av en gåva, att ge för mycket, för lite eller att 
ge något för sent kan bidra till att relationen upphör. Det kan således finnas en ekonomisk risk 
att revisorn handlar i klientens intressen för att behålla en viktig klient, som revisionsbyrån är 
ekonomiskt beroende av. Då det kan vara svårt att avgöra vad som är en gåva och vad som är 
en muta kan en mer erfaren revisor tänkas ha lättare för att avgöra vad som är acceptabelt att ta 
emot och inte för att gåvan inte ska hota oberoendet. Av denna anledning skulle ett antagande 
kunna göras att en mindre erfaren revisor är mer benägen att ta emot gåvor från sin klient, vilket 
förklarar följande hypotes: 
 
H1b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att ta emot 
gåvor från sina klienter. 

3.3.2 Social identitet 
Den sociala identifieringen påverkar individens normer och värderingar samt hur en individ 
tolkar information och fattar beslut. Det är viktiga faktorer i revisorns yrke och kan påverka 
revisorns tolkningar av finansiell information, värdering samt beslutsfattande. Detta kan leda 
till att revisorn inte agerar oberoende. (Bamber & Iyer 2007) Öhman och Svanberg (2015) 
kunde också konstatera att klientidentifiering påverkar revisorns oberoende eftersom de kunde 
visa att det föreligger ett positivt samband mellan revisorns identifiering med sina klienter och 
okritiskt godkännande av klientens redovisning. Anledningen till att klientidentifiering är ett 
hot mot oberoendet är för att de revisorer som identifierar sig med sina klienter tenderar att begå 
handlingar som försämrar revisionskvaliteten i högre grad än andra revisorer. Öhman och 
Svanberg (2015) kunde visa att översiktlig granskning av klientens dokument var vanligt 
förekommande vid klientidentifiering.   
 
Människor är sociala varelser och tenderar därför att identifiera sig med grupper, individer och 
organisationer för att kunna relatera till sin egen sociala identitet. Detta är något individer gör 
ständigt genom att kategorisera sig själv in i olika konstellationer, sammanhang och grupper. 
Det är en process där faktorer såsom kön, nationalitet, etnicitet och ålder har påverkan på den 
sociala identiteten. Andra viktiga faktorer som spelar in är vilket yrke en individ har, vilken 
organisation individen arbetar för, har arbetat för eller associerar sig med i andra sammanhang. 
Däremot kan en individ identifiera sig med flera olika faktorer samtidigt. (Bamber & Iyer 2007) 
Enligt Bamber & Iyer (2007) tyder detta på att identifiering med en part inte hindrar 
identifiering med en annan part. Det beror på att en individ kan identifiera sig med flera olika 
faktorer samtidigt. Det kan exempelvis vara så att en revisor identifierar sig dels med sin 
revisionsbyrå, dels med sin klient. De olika identiteterna kan således vara förenliga eller 
konkurrera med varandra. 
 
Kön och ålder är två av flera faktorer som enligt Bamber och Iyer (2007) kan påverka den 
sociala identiteten. Kvinnorna fostras enligt Bernstein (2006) till att vara empatiska och 
osjälviska. Dessutom påtalar Broberg et al. (2018) att tidigare studier visar att de tenderar till 
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att anta en vårdande roll i organisationer. Enligt Gunkel et al. (2007) värdesätter kvinnor 
positiva relationer och samarbeten medan männen värderar professionell utveckling och lön. 
Sett till kvinnors generella egenskaper och värderingar finns det därav motiv till att tro att 
kvinnliga revisorer är mer benägna till att identifiera sig med sina klienter i jämförelse med 
manliga revisorer, vilket motiverar följande hypotes:  
 
H2a: Kvinnliga revisorer är mer benägna än manliga revisorer att identifiera sig med sina 
klienter.  
 
Vidare visade Kapoor och Salomon (2011) att 1980 till 1990-talister är i större behov av 
bekräftelse och samarbeten än tidigare generationer samtidigt som de vill känna sig 
tillfredsställda. De yngre revisorerna är dessutom av naturliga skäl generellt mer oerfarna i sin 
yrkesroll än sina äldre kollegor. Med tanke på att studier visat att revisorer med längre 
erfarenhet identifierar sig mindre med sina klienter (Bamber & Iyer 2007; Öhman & Svanberg 
2015) finns det anledning att tro att yngre oerfarna revisorer identifierar sig i högre grad med 
sina klienter i jämförelse med äldre revisorer, vilket leder till följande hypotes:  
 
H2b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers identifiering med klienten. 

3.3.3 Professionalism  
Profession kan inom samhällsvetenskaplig terminologi definieras som ett yrke där det krävs en 
hög utbildning, i regel från universitet. Vem som helst skulle kunna titulera sig som revisor, 
men för att få titulera sig som auktoriserad revisor ställs höga krav då detta är en skyddad titel. 
Krav finns på teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år, därefter finns möjlighet att 
avlägga ett prov för auktorisering. (Revisorsinspektionen u.å.a) Professionalism karaktäriseras 
av specialiserad kunskap och att lägga ner mycket tid och kraft i något. Med ett stort 
engagemang för sin profession åsidosätts ofta privatlivet. (Jones 1981) 
 
Collier (2012) argumenterar för att professionalism kan beskrivas genom olika färdigheter och 
kompetenser såsom ärlighet, integritet, konfidentialitet, artighet, empati, respekt, samverkan, 
tålamod, upprätthållandet av professionella gränser, tillförlitlighet, ansvarighet, punktlighet och 
att vara organiserad. Vidare också engagemang, en kontinuerlig kompetensförbättring, livslångt 
lärande och viljan att reflektera och att ta emot återkoppling. Ett annat sätt att se på 
professionalism är enligt Collier (2012) att det är ett sinnestillstånd där attityden spelar in i den 
roll du själv antar. 
 
Bamber och Iyer (2007) visar att revisorer som identifierar sig mer med sina klienter är mer 
benägna att ta klientens ställningstaganden medan revisorer med längre erfarenhet och 
professionalism identifierar sig mindre med klienten och är därmed mindre benägna att ta 
klientens ställning. Med tanke på en omfattande utbildning bör revisorerna vara väl informerade 
om eventuella konsekvenser vid ett felaktigt agerande, vilket skulle kunna motivera dem till 
professionellt agerande för upprätthållande av oberoende. Då även Öhman & Svanberg (2015) 
påtalar att studier visat att revisorer med längre erfarenhet identifierar sig mindre med sina 
klienter finns det motiv att tro att de med längre erfarenhet istället identifierar sig i högre grad 
med professionen, vilket förklarar följande hypotes:  
 
H3a: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och revisorers identifiering med 
professionen. 
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Bruzelius och Skärvad (2017) visade också att 1950 till 1960-talisterna upplever att arbetet är 
ett sätt att utveckla sig själv medan de yngre generationerna vill ha en tydlig skiljelinje mellan 
arbetet och privatlivet. Detta motiverar därmed att revisorns ålder kan påverka i vilken 
utsträckning revisorn identifierar sig med professionen. Ett antagande kan därmed göras att 
äldre revisorer i högre grad identifierar sig med sin profession, vilket leder till följande hypotes: 
 
H3b: Det finns ett positivt samband mellan ålder och revisorers identifiering med professionen. 

3.3.4 Relationer 
Enligt FAR (u.å.a) definieras en nära relation som en mångårig vänskap eller att ha 
återkommande social kontakt. Carrington (2016) ger ett exempel på en vänskapsrelation där 
revisorn och ekonomichefen till revisorns klient är barndomsvänner. Detta innebär således att 
om revisorn har en vänskapsrelation till klienten utgör det ett hot mot oberoendet. Detta då 
vänskapsrelationer skulle kunna påverka revisorns uttalanden i revisionsberättelsen både till 
fördel men också till nackdel för klienten. Vänskapshotet kan möjligen vara svårdefinierat 
eftersom en arbetsrelation mellan revisorn och klienten skulle kunna uppfattas som vänskap av 
en tredje part. Vid mångåriga revisionsuppdrag med återkommande social kontakt skulle 
revisorn och klienten också kunna utveckla en vänskapsrelation trots att relationen från början 
var professionell.  
 
Det kan dock vara av stor vikt för revisorn att bygga en relation till sin klient för att få ta del av 
organisationens information, vilket är viktigt för att revisorn ska kunna göra en korrekt 
bedömning (Krishna Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010). Enligt Fisher (2007) är 
affärsrelationer ett av de största etiska problemen och det är därför viktigt att undvika 
personliga, affärsmässiga eller professionella aktiviteter som skulle kunna skapa en 
intressekonflikt mellan det personliga intresset och arbetsgivaren. Av den anledningen finns det 
en risk med att revisorn tar emot gåvor eller utför aktiviteter med sin klient, eftersom det skulle 
kunna leda till att revisorns affärsrelation till klienten övergår i en vänskapsrelation. Alternativt 
att detta av andra uppfattas som något mer än bara en affärsrelation, vilket i sin tur gör att 
revisorns uttalande i revisionsberättelsen inte upplevs som trovärdig. En utomstående part 
skulle då kunna anse att revisorn och klienten har en allt för nära relation som kan liknas med 
en vänskapsrelation.  
 
Att ge och ta emot gåvor är däremot ett sätt att upprätthålla och bygga en affärsrelation vilket 
kan vara viktigt för att behålla sin klient men också för att få ta del av viktig information 
(Krishna Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010). Enligt Fisher (2007) kan det också vara 
mer effektivt både tidsmässigt och kostnadsmässigt att behålla en befintlig kund istället för att 
behöva skapa nya kundrelationer. Det beror på att en relation bygger på att under en längre tid 
skapa förtroende, engagemang och ett samarbete som kan gynna båda parter i relationen, något 
som i sin tur kan vara en orsak till att revisorn stannar i mångåriga revisionsuppdrag.  
 
Problemet med detta skulle däremot kunna vara att det som från början var en affärsrelation 
övergår i en nära relation mellan klienten och revisorn. Detta då ett mångårigt revisionsuppdrag 
bygger på en återkommande social kontakt. Det är också incitament för att en mindre byrå 
skulle välja att tillåta felaktigheter i syfte att utifrån ekonomiska aspekter få behålla sin klient, 
något som Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010) påtalar. Således visar detta att 
revisorer på mindre byråer har större anledning än revisorerna på större byråer att hålla en god 
relation till sin klient, vilket därmed ligger till grund för följande hypotes: 
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H4a: Revisorer på mindre byråer är mer benägna än revisorer på större byråer till närmare 
relationer med sina klienter.  
 
Då revisorer med längre erfarenhet generellt identifierar sig mindre med sina klienter i 
jämförelse med mer oerfarna revisorer (Öhman & Svanberg 2015) kan det möjligen påverka 
hur de hanterar klientrelationer. Längre yrkeserfarenhet kan göra att revisorn lättare kan hantera 
relationen till sin klient, vilket också Bamber och Iyer (2007) påvisat. Detta stödjer således vår 
teori om att revisorer med längre erfarenhet är mindre benägna till närmare relationer med sina 
klienter, vilket förklarar följande hypotes: 
 
H4b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet till närmare 
relation med sina klienter. 
 
Vidare kan också revisorns kön ha betydelse för benägenheten att utföra aktiviteter tillsammans 
med sin klient. Detta då männen enligt Sharma och Schischke (2007) är mer riskbenägna och 
nätverkande än kvinnorna. Detta innebär således att männen kan vara mer sociala och 
nätverkande med sina klienter och att de kan ta större risker kring sitt oberoende mot sina 
klienter än vad kvinnorna skulle ha gjort. Forret och Dougherty (2004) visar också att män har 
större inflytande än kvinnor vad gäller socialisering och nätverkande. Således finns det 
incitament att tro att manliga revisorer är mer benägna att skapa närmare relationer till sina 
klienter, vilket motiverar följande hypotes:  
 
H4c: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer till närmare relationer med 
sina klienter. 
 
Slutligen redogjorde Öhman (2004) att revisorer som är verksamma på mindre orter riskerar att 
möta sin klient oftare på fritiden, vilket gör att de riskerar att skapa närmare relationer än vad 
som är lämpligt. Detta bidrar till ett antagande att revisorer på mindre orter är mer benägna till 
närmare relationer med sina klienter i jämförelse med revisorer på större orter, vilket motiverar 
följande hypotes: 
 
H4d: Det finns ett negativt samband mellan storlek på ort och revisorers benägenhet till 
närmare relationer med sina klienter. 

3.3.5 Påtryckningar 
Revisorer löper risk att utsättas för påtryckningar i sin yrkesroll, något som kan påverka 
oberoendet enligt Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010). Påtryckningar kan 
definieras som att utsättas för obehag av exempelvis klientens dominans eller hot (FAR u.å.a). 
Umar och Anandarajan (2004) har studerat hur revisorer tenderar att agera i situationer då de 
utsätts för påtryckningar av klienten. Studiens resultat visar att revisorers oberoende påverkas 
av påtryckningar men att det skiljer sig beroende på om påtryckningarna är direkta eller 
indirekta. Vid indirekta påtryckningar kunde revisorer enligt studien visa på en fortsatt hög grad 
av oberoende, medan direkta påtryckningar hade en större inverkan på oberoendet. Enligt Umar 
och Anandarajan (2004) visade en tidigare studie att konkurrensen på revisionsmarknaden kan 
påverka revisorns oberoende. Detta eftersom den ökade konkurrensen kan leda till att 
revisorerna måste sänka sitt arvode, något som i sin tur kan leda till ett behov av att finna nya 
inkomstkällor eller blir mer beroende av att behålla sina nuvarande klienter. 
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Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010) menar att påtryckningar från 
företagsledningen kan pressa revisorn att godkänna eventuella felaktigheter i den finansiella 
informationen, detta då klienten har makten att byta ut sin revisor. Den nuvarande revisorn kan 
därav ge efter för företagsledningen för att inte riskera att förlora en viktig klient. Risken för att 
revisorn riskerar att påverkas av denna sorts påtryckningar tenderar att variera beroende på hur 
viktig klienten är för revisorn och revisionsbyrån, där risken är större att revisorns oberoende 
påverkas av en stor och viktig klient. 
 
I en magisteruppsats av Andersson och Nilsson (2013) anges ytterligare exempel där revisorn 
kan känna press som skulle kunna påverka oberoendet, exempelvis i en situation där revisorn i 
en fortlevnadsbedömning av bolaget behöver utfärda en fortlevnadsvarning. Detta då en sådan 
varning kan vara en bidragande orsak till att bolaget går i konkurs, vilket då också kan generera 
en förlorad klient för revisorn. Tidigare studier visar enligt Mårtensson och Jokikokko (2017) 
att större revisionsbyråer inte är lika känsliga för påtryckningar som de mindre byråerna. Utifrån 
ett konkurrensperspektiv är det därmed rimligt att de mindre byråerna drabbas hårdare då risken 
finns att de större byråerna konkurrerar ut dem på marknaden. Av den anledningen kan det 
finnas incitament för de mindre byråerna att behålla befintliga klienter, vilket kan göra dem mer 
mottagliga för påtryckningar. Detta stödjer således vår teori om att mindre byråer påverkas i 
högre grad av påtryckningar än större byråer, vilket förklarar följande hypotes: 
 
H5a: Revisorer på mindre byråer påverkas i högre grad av påtryckningar i jämförelse med 
revisorer på större byråer. 
 
Påtryckningar är en faktor som kan bidra till att revisorn tar klientens ställning i en situation där 
revisorn känner sig pressad, hotad eller på något annat sätt upplever ett obehag, något som i sin 
tur kan leda till att revisorn accepterar felaktigheter i redovisningen (FAR u.å.a). Bamber och 
Iyer (2007) visar att en mer erfaren revisor är mindre benägen att ta klientens ställning. Även 
Ye, Cheng och Gao (2014) hänvisar till tidigare studier som visat att revisorer med längre 
erfarenhet är mindre mottagliga för påtryckningar från sina klienter. Detta kan tänkas bero på 
att en revisor med längre erfarenhet har en högre grad av professionalism och på så sätt klarar 
av att stå emot påtryckningar i högre grad än revisorer med kortare erfarenhet. Det motiverar 
således vår teori om att det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers 
benägenhet att påverkas av påtryckningar, vilket förklarar följande hypotes:  
 
H5b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att påverkas 
av påtryckningar. 

3.3.6 Rykte 

Enligt en magisteruppsats av Gardberg och Ericson (2014) visar tidigare studier att revisorers 
rykte påverkar deras personliga karriärmöjligheter. Den vanligaste anledningen till att en 
revisors rykte försämras är stämning, där ryktet tycks påverkas oavsett om revisorn döms till 
skadestånd eller inte. Studier visar också att klienter tycks vara villiga att betala ett högre arvode 
för att få möjligheten att anlita en revisor med gott rykte (Gardberg & Ericson 2014). Bamber 
och Iyer (2007) visar att både klientens betydelse och status kan ha en påverkan på 
klientidentifiering. En betydelsefull klient och även en klient med hög status tycks öka 
klientidentifieringen, som i sin tur kan ha en negativ effekt på revisorernas oberoende. Enligt 
Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010) kan revisorer undvika att utfärda en 
fortlevnadsvarning då det finns risk att det uppstår legala tvister, något som in sin tur skulle 
kunna påverka revisorns rykte. Samtidigt kan även revisorns rykte påverkas av att inte ha 
utfärdat en fortlevnadsvarning i en situation där klienten inte lyckas upprätthålla sin verksamhet 
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i ett år framåt. Detta är således något som skulle kunna påverka revisorns förmåga att agera 
oberoende med rädsla för att försämra sitt rykte i händelse av stämning. Exempelvis skulle en 
revisor kunna acceptera att inte skriva en fortlevnadsvarning för att undvika risken för legala 
tvister som kan påverka hans eller hennes rykte.  
 

Tidigare studier visar enligt Andersson och Nilsson (2013) att större revisionsbyråer i högre 
grad utfärdar fortlevnadsvarningar i jämförelse med mindre byråer, något som även Tagesson 
och Öhman (2015) påtalar. Detta kan tänkas bero på att de större byråerna är måna om att 
leverera en hög kvalitet för att skydda sitt varumärke och rykte. En tänkbar anledning till att 
mindre byråer är mer restriktiva med fortlevnadsvarningar skulle möjligen kunna vara risken 
för de legala tvister som Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010) belyser. Legala 
tvister kan således innebära en större ekonomisk risk för en mindre byrå i jämförelse med en 
större. Således finns det motiv att tro att revisorer som arbetar för större revisionsbyråer är mer 
måna om sitt rykte, vilket förklarar följande hypotes: 
 
H6a: Revisorer på större byråer beaktar i högre grad sitt rykte i jämförelse med revisorer på 
mindre byråer. 
 
Slutligen visar Parment (2013) att 1950 till 1960-talisterna bryr sig mindre om vad andra tycker 
till skillnad från 1980 till 1990-talisterna som bryr sig mer om vad andra tycker, detta eftersom 
de har ett behov av att få bekräftelse och feedback från andra. Den yngre generationen är således 
inte lika självständiga som de tidigare generationerna. Detta ligger i sin tur till grund för 
antagandet att äldre revisorer inte är lika måna om sitt rykte som de yngre revisorerna, vilket 
resulterar i följande hypotes: 
 

H6b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers beaktande av rykte. 

3.3.7 Ekonomi 
Enligt FAR’s analysmodell kan ett egenintressehot uppstå om revisorn har affärsmässiga band 
till klienten utöver själva revisionsuppdraget, exempelvis genom att äga finansiella instrument 
i klienten eller att delta i gemensamma projekt. Ett sådant hot kan även uppstå i ett fall där 
klienten är av stor betydelse för revisionsbyrån, det vill säga om revisionsarvodet är stort i 
förhållande till byråns övriga intäkter. (FAR u.å.a)  
 
Enligt nationalekonomisk tradition inom revisionsforskningen görs antagandet att människor 
agerar ekonomiskt rationellt. Detta antagande görs även i agentteorin som används i huvudsak 
för att förklara förhållandet mellan principaler (ägare) och agenter (företagsledare). Enligt 
agentteorin är syftet med revisionen att försäkra att det som företagsledaren angivit i de 
finansiella rapporterna är korrekt, då ett problem i denna typ av förhållande är 
informationsasymmetri där agenten i regel har ett informationsövertag. Informationsövertaget 
som agenterna har är något som skulle kunna utnyttjas för agenternas egenintresse då de skulle 
kunna försöka undanhålla information från principalerna för att gynna sig själva. (Carrington 
2016) Enligt Öhman (2004) visar tidigare studier att det även kan existera ett agent-principal 
förhållande mellan revisorn och de redovisningsberättigade intressenterna. Ägarna 
(principalerna) är de som anlitar revisorn (agenten), det är dock klienten (den 
redovisningsskyldige) som skriver kontrakt och betalar revisorns arvode. Revisorn skulle 
således kunna undanhålla information från ägarna för att gynna företagsledningen och sitt 
egenintresse. Då revisorerna i regel arbetar nära de som granskas kan en personlig relation 
skapas, en relation som inte finns till de redovisningsberättigade intressenterna, något som 
därmed kan utgöra hot mot revisorernas oberoende. Det bör därmed finnas i åtanke att även 
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revisorn kan ha ekonomiska incitament och därmed också agerar ekonomisk rationellt (Diamant 
2004). Målet med revisorns verksamhet är troligen att generera så stora vinster som möjligt och 
risk finns därmed att han eller hon agerar i ekonomiskt självintresse på bekostnad av 
oberoendet. Det skulle även kunna handla om att en anställd revisor vill vara högpresterande 
för att ta stor del av det interna belöningssystemet inom byrån. Av dessa anledningar skulle till 
exempel revisorn kunna tänkas bortse från fel i redovisningen för att komma överens med 
företagsledningen, då det är en viktig klient och därmed minska risken att inte bli omvald nästa 
år.  
 
Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) visar att det kan finnas incitament för revisorn att 
hålla en god relation med klienten för att få behålla revisionsuppdraget och inkomsterna detta 
medför, vilket kan påverka revisorns oberoende. Vidare visade Krishna Moorthy, Seetharaman 
och Saravanan (2010) att mindre revisionsbyråer kan vara mer beroende av en viktig klient 
utifrån ekonomiska incitament, något som kan påverka huruvida revisorn lyssnar till klientens 
önskemål. Revisorer på mindre byråer är generellt även mindre benägna att utfärda 
fortlevnadsvarningar (Tagesson & Öhman 2015), vilket möjligen skulle kunna bero på att 
mindre byråer påverkas mer av att förlora en enskild klient. Med bakgrund till detta finns det 
därmed anledning att tro att revisorer på mindre byråer i högre grad beaktar klientens 
ekonomiska betydelse, vilket förklarar följande hypotes.   
 
H7a: Revisorer på mindre byråer beaktar i högre grad klientens ekonomiska betydelse i 
jämförelse med revisorer på större byråer. 
 
Tidigare studier visar att män generellt är mer riskbenägna i jämförelse med kvinnor (Hardies, 
Breesch & Branson 2013). Enligt Gunkel et al. (2007) värderar männen lönen och möjligheten 
att bli befordrad medan kvinnor värderar sociala faktorer högre. Forret och Dougherty (2004) 
visade också att män i högre grad än kvinnor får högre lön för liknande arbete samt att män är 
mer inflytelserika och har lättare att klättra karriärmässigt, vilket kan förklara varför också män 
värderar lön och karriärmöjligheter mer än kvinnor. Männen kan därmed tänkas vara de som 
agerar i högre grad utifrån egenintresse för att således ta del av belöningssystem eller ett högre 
arvode. Att kvinnor enligt Hardies, Breesch och Branson (2014) är mer benägna att utfärda 
fortlevnadsvarningar i jämförelse med männen kan möjligen bero på att de inte i lika hög grad 
som männen ser till egenintresse och därmed inte beaktar klientens ekonomiska betydelse i 
samma omfattning. Detta förklarar således följande hypotes: 
 
H7b: Manliga revisorer beaktar i högre grad än kvinnliga revisorer klientens ekonomiska 
betydelse. 
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4. Metod 
Detta kapitel behandlar vårt vetenskapliga tillvägagångssätt och vad som ligger bakom vår 
analysmodell. Syftet med kapitlet är att underlätta för läsaren att följa vår studie och förstå hur 
vi tänkt när vi byggt upp vår teoretiska referensram och genomfört vår studie. Kapitlet inleds 
med studiens ämnesval och samhälleliga aspekter. Vidare behandlas val av metod, 
litteratursökning, datainsamling i form av intervjuer och enkäter, urval, bortfallsanalys, hur vi 
analyserat data samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet. Slutligen presenteras vårt 
etiska förhållningssätt. 

4.1 Ämnesval, uppsatsens mål och samhälleliga aspekter 
Motivet till vårt val av ämne grundade sig främst i den ständiga debatten kring oberoendet som 
fångade vårt intresse. Det finns mängder av studier som belyser de hot som kan uppstå mot 
revisorns oberoende, men vi lyckades inte hitta studier i samma utsträckning om hur revisorer 
agerar strategiskt och praktiskt för att bemöta dessa hot. Med tanke på att revisorns oberoende 
debatterats i samband med flera skandaler där oberoendet faktiskt har brustit, fann vi ett intresse 
av att studera hur revisorer agerar för att upprätthålla oberoendet. Målsättningen var att kunna 
utläsa vad revisorer har för strategier i sitt agerande och om det skiljer sig åt beroende på ålder, 
erfarenhet, kön, storlek på byrå och storlek på ort. Genom att kartlägga och förklara detta kan 
denna studie bidra med kunskap om revisorers oberoende. Det skulle i sin tur kunna fungera 
som underlag vid bedömning om det behövs tydligare riktlinjer kring oberoendet. 

4.2 Vetenskaplig ansats och metod 
Studien genomfördes som en kvantitativ studie med i huvudsak en deduktiv ansats då de fanns 
tidigare studier som behandlat olika faktorer som kan påverka oberoendet. Fördelen med en 
kvantitativ studie är att mätningen gör det möjligt att förklara små skillnader mellan människor 
och de variabler som ingår i studien. Nackdelen däremot är att det inte går att på djupet 
undersöka orsakerna, det vill säga varför något är på ett visst sätt, vilket är en fördel i en 
kvalitativ studie. (Bryman & Bell 2017) Anledningen till att vi valde att göra en kvantitativ 
studie beror på att vårt syfte dels var att förklara revisorers agerande för att upprätthålla sitt 
oberoende, dels att förklara skillnader i agerandet. Det krävdes därmed en kvantitativ metod för 
att kunna mäta om de fanns samband och skillnader mellan de beroende och oberoende 
variablerna. 
 
Vi valde att även använda oss av induktiva inslag för att komplettera den information vi fann i 
tidigare studier samt för att vi ville skapa oss en överblick över revisorernas syn på oberoendet. 
Med hjälp av intervjuer försökte vi finna fler relevanta faktorer kring oberoendet utöver de som 
framkommit genom den deduktiva ansatsen. Intervjuerna bidrog även med kunskap kring 
professionens syn på oberoendet och den information som framkom användes vid utformningen 
av vår enkätundersökning.  
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4.3 Litteratursökning och källkritik 

Vi började med att söka efter litteratur och tidigare studier inom området oberoende och främst 
i samband med revision. Vi använde vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, 
licentiatavhandlingar, rapporter, läroböcker, branschtidskrifter, magister- och 
kandidatuppsatser och webbsidor. Sökorden vi använde var “revisor oberoende”, “revisor 
strategi oberoende”, “revisor gränsen för oberoende”, ”independence audit”, “strategy for 
independence”, “behaviour independence”, “audit strategy”, “auditing analytic model”, 
“analytic model for independence”, “integrity of auditing”, “affect independence audit”, 
“independence social impact audit”, “ethical behaviour auditor independence”, “social impact 
auditor”, “auditor friendship client” samt “social identification theory”, “revisorers oberoende”, 
“audit fee” och “status, audit fee”. Sökningar gjordes via Google samt databaser. De databaser 
vi sökte i var DiVA, Business Source Ultimate och Emerald. Vidare gjorde vi sökningar direkt 
i Primo på Mittuniversitetets bibliotek. Vi använde även lagar och regler samt 
rekommendationer framtagna av FAR (u.å.a) för att delge läsaren grunderna i revision. 
 
Vi fokuserade på att inhämta teori från vetenskapliga artiklar i första hand, framförallt de som 
var ”peer reviewed” eftersom de är granskade och godkända. I andra hand hämtades teori från 
doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, rapporter, läroböcker, branschtidskrifter, magister- 
och kandidatuppsatser och webbsidor. I vissa fall, då vi haft svårigheter att finna teori kring 
några av våra variabler kopplat till revision behövde vi hitta sådan teori inom andra 
ämnesområden. Variablerna ålder och professionalism återfanns exempelvis inom studier som 
inte berörde revision, men ansågs ändå relevanta att hänvisa till då dessa variabler inte var 
beroende av just ämnet revision. Vidare använde vi oss av kedjereferenser, vilket innebär att vi 
funnit information i en artikel där författaren hänvisat till tidigare studier. Vi använde oss av en 
del äldre artiklar, bland annat Eagly (1995) som förekommit i nyare studier. Sherry (1983) samt 
Mauss (1997) behandlade faktorn gåvor som var svår att finna nyare information kring. Vidare 
var professionalism ett begrepp som kunde definieras på olika sätt där Jones (1981) belyste det 
personliga engagemanget. Detta kunde också stödjas och kompletteras med hjälp av Collier 
(2012). Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) bidrog till en förklaring av svårigheterna 
för en revisor att vara oberoende och kunde också visa relevanta argument för 
relationsskapandet med en klient. Denna information var således värdefull för vår studie trots 
att artiklarna inte publicerats nyligen. 
 
Då oberoendet som tidigare nämnts är ett omdebatterat ämne fanns det både tidigare studier och 
uppsatser kring detta område. De uppsatser som vi refererat till i denna studie använde vi oss 
av för att de behandlar vissa av de variabler som ingår i vår analysmodell. Genom att söka bland 
tidigare vetenskapliga artiklar samt kandidat- och magisteruppsatser, försökte vi utesluta att 
någon tidigare skrivit om just den inriktning kring ämnet oberoende som denna uppsats 
behandlar. Vidare inspirerades vi av uppsatser och vetenskapliga artiklar i samband med 
utformningen av studiens enkätfrågor. Motivet till detta var att vi i största möjliga mån ville 
använda oss av enkätfrågor som redan var testade då vi var medvetna om svårigheten att 
utforma egna obeprövade enkätfrågor. Vi var medvetna om att det finns en potentiell risk att de 
källor som inte är ”peer reviewed” exempelvis kandidat- och magisteruppsatser, inte håller 
samma kvalitet. Därav har vi i löpande text presenterat de källor som avser uppsatser, för att 
underlätta för läsaren att avgöra digniteten i källan.  
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4.4 Kategorisering av faktorer som påverkar oberoendet 
I vår litteratursökning hittade vi studier som tog upp faktorer som kan påverka revisorers 
oberoende. Vi kunde sedan se att de olika faktorerna tillsammans med gällande lagar och regler 
för revisorer samt analysmodellen präglades av olika teman. Vi började därför kategorisera in 
de olika faktorer som kan påverka oberoendet under rubrikerna gåvor, social identitet, 
professionalism, relationer, påtryckningar, rykte och ekonomi. Detta då tidigare studier 
(Krishna Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010; Mauss 1997; Sherry 1983) förklarade 
varför skuldkänslor i form av givandet eller mottagandet av gåvor i rollen som revisor hotar 
oberoendet. Tidigare studier (Bamber & Iyer 2007; Öhman & Svanberg 2015) visade också 
varför klientidentifiering uppstår i samband med social identitet samt hur professionalism kan 
påverka revisorns oberoende. Vidare framgick det utifrån tidigare studier (Fisher 2007; Krishna 
Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010) hur relationer påverkar oberoendet då en 
affärsrelation kan leda till en vänskapsrelation, som i sin tur hotar oberoendet. Slutligen fann vi 
tidigare studier som visade varför påtryckningar från klienten (Krishna Moorthy, Seetharaman 
& Saravanan 2010; Mårtensson & Jokikokko 2017), revisionsbyråns rykte (Gardberg & Ericson 
2014; Krishna Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010) samt ekonomiska intressen 
(Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997; Diamant 2004; Öhman 2004) kan påverka 
oberoendet. Dessa kategorier utgjorde sedan denna studies beroende variabler gåvor, social 
identitet, professionalism, relationer, påtryckningar, rykte och ekonomi. 
 
Tidigare studier såsom Sharma och Schischke (2007) visade att kvinnliga och manliga 
egenskaper kan påverka revisorns arbetsprocess, vilket ligger till grund för varför vi ville 
undersöka om det föreligger skillnader mellan könen för hur revisorn agerar kring oberoendet. 
Studier visade att det kan förekomma skillnader i hur revisorer påverkas beroende på vilken 
revisionsbyrå en revisor arbetar för (Bamber & Iyer 2007; Öhman 2004; Fisher 2007). Studier 
visade även att en revisors erfarenhet kan vara av betydelse för hur revisorn agerar gentemot 
sin klient (Bamber & Iyer 2007; Öhman & Svanberg 2015). Detta motiverar varför vi fann det 
relevant att även i denna studie undersöka om det förelåg skillnader kring revisorers agerande 
beroende på om revisorn har kortare eller längre erfarenhet. Ålder var ytterligare en faktor vi 
tänkte kan påverka en revisor, eftersom Bruzelius och Skärvad (2017) samt Kapoor och 
Salomon (2011) visat att olika generationer kan präglas av olika egenskaper och värderingar 
beroende på deras olika uppväxtförhållanden. Ålder är även en vanligt förekommande variabel 
inom revisionsstudier (Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg, & Zabit 2007; Broberg et al. 
2018; Svanberg & Öhman 2015). Slutligen kan den ort revisorn är verksam i påverka 
oberoendet eftersom Öhman (2004) redogjort för att det finns en ökad risk för revisorer på 
mindre orter att möta sina klienter på fritiden, och därmed få en närmare relation med sina 
klienter i jämförelse med de revisorer som är verksamma i större orter. Det gick inte att utesluta 
att det fanns fler faktorer som kan påverka revisorernas sätt att agera kring oberoendet. Vi valde 
dock att avgränsa oss till att undersöka just de variabler som presenterats då denna studie i 
huvudsak utgått från en deduktiv ansats. Detta gjorde således att vi utgått ifrån information vi 
funnit i tidigare vetenskapliga studier vid kategorisering av faktorer. 
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4.5 Utformning av intervjuguide och urval 
Efter att vi skapat kategorier för olika typer av faktorer som kan påverka revisorers oberoende 
utformades en teoretisk analysmodell utifrån befintlig teori. Därefter skapade vi en 
intervjuguide med frågor avseende varje kategori för att se om intervjuerna kunde bekräfta vårt 
teoretiska resonemang, se bilaga 1. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med stöd av 
Bryman och Bell (2017). Utrymme gavs däremot för öppna samtal och följdfrågor där 
respondenten fick möjlighet att ge sina egna reflektioner och exempel. Intervjuer valdes för att 
vi ville vinna möjligheten till induktiva inslag, detta då vi inte kunde vara säkra på att de faktorer 
som framkommit genom den deduktiva ansatsen var tillräckliga för att förklara revisorernas 
strategi för upprätthållandet av oberoendet. Syftet med intervjufrågorna var därmed att skapa 
en överblick över revisorernas syn på oberoendet. Denna information kunde vi sedan använda 
oss av när vi senare i processen skapade en enkätundersökning.  
 
För att bilda en uppfattning om revisorers syn på oberoendet och om deras syn och agerande 
skiljer sig åt beroende på ålder, erfarenhet och formell behörighet inleddes intervjuguiden med 
frågor om dessa faktorer. Anledningen till att vi ställde en fråga om formell behörighet var för 
att vi var medvetna om att revisorer kan ha olika titlar med olika krav (Revisorsinspektionen 
u.å.b). Vidare ville vi undersöka om det fanns skillnader eller likheter för vad revisorerna 
uppfattar som vänskapshot och närståendehot, samt undersöka om det fanns informella gränser 
utöver vad som angivits i lagen. Av denna anledning utformades frågor om vart de anser att 
gränsen går för vänskap och närstående relation med en klient. För att skapa oss en förståelse 
för revisorernas syn kring gåvor från klienter skapades frågor om vilka gåvor de ansåg 
acceptabla respektive oacceptabla att ta emot, samt hur revisorerna känner sig i en situation då 
klienten erbjuder en gåva. Ytterligare frågor utformades kring variabeln relationer, där 
respondenten fick svara på vilka typer av aktiviteter som ansågs acceptabla respektive 
oacceptabla att genomföra tillsammans med en klient, samt hur revisorerna agerar vid mötet 
med en klient på fritiden, exempelvis i föreningsliv. Motivet till dessa frågor var att vi ville 
skapa oss en uppfattning om det fanns några likheter och/eller skillnader för vilka typer av 
aktiviteter som är acceptabla att utföra tillsammans med sin klient, samt för att undersöka om 
det finns informella riktlinjer för hur revisorerna bör agera i sociala situationer.  
 
För att skapa oss förståelse kring kategorierna rykte och påtryckningar utformades en fråga om 
hur revisorn känner inför att utfärda en fortlevnadsvarning. Denna fråga utformades eftersom 
vi genom teorin fått indikation om att just fortlevnadsbedömningar kan påverkas av dessa 
kategorier. Vi ville därmed skapa oss en uppfattning om vilka faktorer som kan påverka 
revisorers beslutfattande i samband med en fortlevnadsbedömning samt vilken syn och 
erfarenhet de har kring detta. Intervjuguiden avslutades med en fråga kring kategorin ekonomi. 
Tidigare studier visade att revisorer kan agera utifrån egna intressen och därmed ha incitament 
till att behålla en stor och viktig klient av ekonomiska skäl (Bazerman, Morgan & Loewenstein 
1997; Diamant 2004). Av denna anledning utformades en fråga om revisorerna upplevde 
skillnader i svårigheten att upprätthålla oberoendet gentemot stora och små klienter.  
 
I ett första skede kontaktades några revisionsbyråer per e-post där vi kort presenterade vår studie 
samt med en förfrågan om det fanns möjlighet att genomföra en intervju, se bilaga 2. I detta e-
postmeddelande informerade vi även om vårt etiska förhållningssätt där vi lät 
intervjupersonerna vara anonyma. Detta genom att vi inte använde intervjupersonernas namn i 
vår studie samt att det inte skulle vara möjligt att härleda vilken organisation personen i fråga 
arbetade för, eller vilken ort personen var verksam i. Urval gjordes utefter att vi ville få kontakt 
med revisorer på olika byråer, blandat stora och små, samt revisorer med olika erfarenhet och 
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kön, eftersom tidigare studier indikerade att det kan finnas skillnader i revisorernas sätt att agera 
kring oberoendet beroende på dessa faktorer. Vi ville därför intervjua revisorer som hade olika 
lång erfarenhet inom branschen. Vi ville också intervjua både manliga och kvinnliga revisorer 
i olika åldrar samt revisorer som var verksamma i både stora och små orter och revisionsbyråer. 
 
Då responsen efter första utskicket enbart resulterade i en inbokad intervju bestämde vi oss för 
att kontakta fler byråer, fortfarande med samma fokus avseende urval.  Kontakt skedde vid detta 
tillfälle både via e-post och via telefonsamtal, vilket resulterade i ytterligare fyra intervjuer. De 
som var villiga att ställa upp på intervjuer var tre auktoriserade revisorer, en person med tidigare 
erfarenhet inom extern revision, samt en person som arbetar med revision utan att vara 
auktoriserad eller godkänd. Vi fick möjligheten att intervjua både manliga och kvinnliga 
revisorer från olika byråer med olika lång erfarenhet samt i olika åldrar. Vi hade dock önskat 
att få en större spridning över olika orter för att på ett bättre sätt kunna spegla om revisorernas 
syn på oberoendet skiljde sig åt mellan olika delar av landet.  

4.6 Datainsamling genom intervjuer  

Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjuguiden till intervjupersonen som då gavs 
möjlighet att förbereda sig på de frågor vi skulle ställa. Fyra av totalt fem intervjuer utfördes 
via telefon för att en telefonintervju är en effektiv metod för att få snabba svar men också för 
möjligheten att intervjua personer utifrån en geografisk spridning (Bryman & Bell 2017). Fyra 
intervjuer genomfördes innan utformningen av vår enkät. Efter att vi skickat ut enkäten fick vi 
möjlighet att genomföra en femte intervju, som då genomfördes på respondentens kontor. 
Samtalen inleddes med att vi frågade intervjupersonerna om de accepterade att intervjun 
spelades in, vilket samtliga accepterade. De inspelade intervjuerna transkriberades och därefter 
raderades den inspelade versionen av intervjun. Längden på intervjuerna varierade mellan 20 
minuter till 40 minuter.  
 
För att få ut så mycket som möjligt av varje intervju lät vi respondenterna berätta fritt kring 
våra frågor, vi kompletterade även med följdfrågor för att fånga upp konkreta exempel som 
kunde fungera som stöd i utformandet av vår enkät. För att fånga upp eventuella kategorier som 
vi inte tagit hänsyn till tidigare, kompletterades intervjuguiden med en övergripande fråga där 
vi lät respondenten berätta fritt kring sin syn på oberoendet i sin helhet. Efter första intervjun 
upplevde vi att intervjuguiden behövde stärkas med ytterligare en fråga kring variabeln 
påtryckningar. Därav bad vi de följande respondenterna berätta fritt kring sina erfarenheter 
kring den variabeln och nämna exempel på situationer där påtryckningar kan uppstå.  

4.7 Datainsamling genom enkät och urval 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte bestämde vi oss för att 
genomföra en enkätundersökning som skickades ut till respondenterna via e-post, se bilaga 3. 
Motivet till valet av denna metod var att en enkätundersökning som skickas via e-post är en 
tidseffektiv metod (Bryman & Bell 2017). Denna metod gav oss också möjlighet att nå fler 
revisorer än om vi enbart genomfört intervjuer, vilket var till fördel för vår studie. Enkäten 
möjliggjorde också att vi kunde ställa slutna frågor som enligt Bryman och Bell (2017) minskar 
intervjuareffekten men också gjorde det lättare för oss att koda svaren. Detta var till fördel för 
vår studie eftersom vi genom en kvantitativ metod var i behov av att koda svaren för att sedan 
kunna mäta samband och dra generella slutsatser. Då vi i vår studie ville undersöka skillnader 
utifrån ett antal oberoende variabler där storlek på ort var en av de oberoende variablerna var 
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enkätundersökningen lämplig. Det beror enligt Bryman och Bell (2017) på att en enkät gör det 
möjligt att få en ökad geografisk spridning. På så sätt kunde vi nå revisorer som var verksamma 
på olika orter i hela Sverige. Enkätundersökningen sammanställdes i verktyget “Google 
Formulär”. Anledningen till att vi valde det verktyget var att enkätsvaren sammanställdes 
löpande till en excelfil, vilket gjorde det möjligt att påbörja analysen redan i ett tidigt skede.   
 
I vår enkätundersökning valde vi ett urval där vi enbart skickade vår enkät till godkända och 
auktoriserade revisorer som fanns registrerade i FAR’s medlemsregister (FAR u.å.b). Det var 
ett beslut vi fattade eftersom vi såg en möjlighet att nå ut till en stor grupp revisorer, vilket vi 
ansåg kunde öka chanserna att få in enkätsvar. Medlemsregistret bestod av 2 921 revisorer som 
vi kunde använda oss av för att sammanställa en e-postlista i Microsoft Excel. Då en medlem 
saknade e-postadress resulterade vår e-postlista på totalt 2 920 revisorer. I registret fanns också 
information kring revisorernas byrå, vilket gjorde att vi kunde samla in även denna information. 
Därefter kunde vi också utifrån revisorernas namn tyda om det var en man eller en kvinna, 
något vi dock var medvetna om att vi inte kunde säkerställa till 100 procent. Denna information 
kunde vi sedan använda som underlag i vår bortfallsanalys.  
 
Vi lyckades inte skicka ut samtliga enkäter vid samma tillfälle på grund av begränsningar i vår 
student e-post. Av den anledningen bestämde vi oss för att dela upp utskicken genom att göra 
dem från båda författarnas e-postadresser fördelat på fyra dagar. Således skickades enkäten ut 
i omgångar där första utskicket skedde till totalt 897 stycken. Andra utskicket skedde dagen 
därpå till totalt 898 stycken. Dagen därefter skedde det tredje utskicket till totalt 900 stycken. 
Under det sista och fjärde utskicket återstod därefter ett utskick till totalt 211 stycken. Under 
processen fick vi ett antal bortfall då vissa utskick inte gick fram då e-postadressen inte längre 
var i bruk.  
 
Enkäten skickades ut till totalt 2 906 godkända och auktoriserade revisorer. Påminnelser 
skickades sedan ut veckan därpå likt den första utskicksprocessen, där de respondenter som 
självmant angivit sin e-postadress uteslöts, se bilaga 4. Detta då de redan besvarat enkäten och 
inte skulle behöva störas ytterligare. Påminnelserna skickades ut till totalt 2874 revisorer. Med 
tanke på att utskicken fördelades på fyra dagar och första påminnelsen skickades ut tätt inpå 
var det inte möjligt att analysera om enkätsvaren skiljde sig åt beroende på om respondenten 
svarade vid första utskicket eller efter påminnelsen.  

4.8 Operationalisering 
Nedan behandlas vårt tillvägagångssätt vid utformningen av studiens enkätundersökning. 
Enkätfrågorna presenteras och motiveras varför dessa är av vikt för denna undersökning.  

4.8.1 Oberoende variabler 
Enkätfrågor utformades med stöd av Trost och Hultåker (2016), Bryman och Bell (2017), 
vetenskapliga artiklar, magister- och kandidatuppsatser samt intervjuer. I samband med 
upprättandet av enkäten skapades även ett kodningsschema för de kategoriska variablerna för 
att dessa skulle kunna mätas i den statistiska analysen. Enkäten inleddes med frågor avseende 
erfarenhet, ålder, kön, revisorns ort, samt om revisorn är anställd inom en stor eller mindre byrå, 
se bilaga 5. Detta då tidigare studier visat att dessa variabler kan påverka hur revisorer agerar. 
Vi använde dessa även i vår enkät för att se om det förelåg några samband beroende av dessa 
variabler. Vid utformningen av dessa frågor inspirerades vi av Öhman (2004). Frågor kring 
erfarenhet berörde hur många års erfarenhet respondenten hade i branschen där respondenten 
fick möjligheten att själv fylla i antal år i branschen. Avseende frågan kring ålder gjorde vi det 
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möjligt för respondenten att själv fylla i sin ålder skriftligt, se bilaga 5. På så sätt fick vi 
möjlighet att ta del av en mer exakt ålder då vi sedan tidigare vet att generationen kan påverka 
hur individer tänker och agerar i olika situationer. Vid frågan angående kön fick respondenterna 
välja mellan antingen man eller kvinna. Där resonerade vi utifrån det etiska perspektivet att de 
som inte identifierar sig som varken man eller kvinna inte var bundna till att besvara frågan. 
Detta kodades sedan om i SPSS där “man” motsvarade 0 och “kvinna” motsvarade 1. 
 
Revisorns ort behandlades på det sättet att respondenten fick välja mellan alternativet “storstad” 
som inkluderade Stockholm, Malmö och Göteborg samt alternativet “annan ort” som 
representerar Sveriges övriga orter. Anledningen till att vi valde Stockholm, Malmö och 
Göteborg som storstad var för att dessa städer kategoriseras som de tre största i Sverige, då de 
har avsevärt fler antal invånare än andra orter. Vi valde denna distinktion då mängden invånare 
i Stockholm, Malmö och Göteborg minskar risken för att revisorn möter sin klient på fritiden. 
Vi valde att inte ge respondenterna alternativet “medelstor stad” eftersom det kan vara svårt för 
dem att själva avgöra vad som kategoriseras som medelstor stad, liten stad och större stad. Det 
grundar sig i antalet invånare som respondenterna då kan behöva säkerställa innan de besvarar 
frågan, varpå det skulle kunna minska svarsfrekvensen och riskera att respondenten valde att 
stänga ner enkäten istället för att slutföra den. Vi hade också i åtanke att benämna det andra 
alternativet som “annan ort” framför “mindre ort” för att inte på något sätt riskera att det 
uppfattas negativt utifrån respondentens synvinkel och på så sätt minska svarsfrekvensen. 
Utifrån denna fråga skedde sedan en kodning av svaren där “storstad” motsvarade 1 och “annan 
ort” motsvarade 0. 
 
Avseende variabeln storlek på byrå fick respondenten välja mellan PWC, EY, KPMG, Deloitte, 
Grant Thornton, BDO och Mazars. Detta då de fyra största revisionsbyråerna globalt 
kategoriseras som ”Big 4” och inkluderar PWC, EY, KPMG och Deloitte. Under åren har 
däremot fler byråer vuxit sig större och på den svenska marknaden kan Grant Thornton och 
BDO inkluderas till de större revisionsbyråerna. (Sundgren & Svanström 2013) Utöver dessa 
byråer framgår det på Allabolag (2018) att Mazars är ytterligare en byrå som kan inkluderas 
bland det större i Sverige då de har en omsättning på cirka 310 miljoner kronor. På grund av 
detta valde vi att utöver “Big 4” också lista Grant Thornton, Mazars och BDO som alternativ. 
Det beror på att de som arbetar för Grant Thornton, Mazars eller BDO inte ska känna sig 
bortglömda bland alternativen, då de trots allt är bland de större revisionsbyråerna i Sverige 
(Sundgren & Svanström 2013). Som alternativ för de som inte arbetade för någon av dessa 
byråer skapades alternativet “Annan” eftersom alternativet “mindre revisionsbyrå” skulle 
kunna påverka respondentens val att fortsätta enkäten på grund av att de inte upplever byrån de 
arbetar för som liten. I vår analys avgränsade vi oss till att enbart använda “Big 4” som större 
byrå och kategorisera övriga revisionsbyråer som mindre byrå. Svaren kodades slutligen om 
där PWC, EY, KPMG och Deloitte ingick i “Big 4” som motsvarande 1. Övriga kodades om 
till “annan” motsvarande 0. 
 
Med tanke på att vi visste utifrån FAR’s medlemsregister att vi skickade ut enkäten till 
godkända och auktoriserade revisorer fann vi ett intresse att veta vilken formell behörighet 
respondenten hade. Detta är något som kunde användas i vår bortfallsanalys och som en 
kontrollvariabel då det ställs olika krav för titeln godkänd och auktoriserad revisor. Skillnaden 
mellan en auktoriserad revisor och en godkänd revisor är enligt Revisorsinspektionen (u.å.b) 
att titeln uppdaterats med nyare krav. En godkänd revisor uppfyller således inte alla krav för att 
kunna titulera sig som auktoriserad och är därmed en äldre motsvarande benämning. Idag går 
det därmed inte längre att bli godkänd revisor då de endast sker auktorisation av nya revisorer. 
Kring frågan om den formella behörigheten fick respondenten möjlighet att välja mellan 



25 
 

alternativen auktoriserad eller godkänd, vilket kodades om där “auktoriserade” motsvarade 1 
och “godkänd” motsvarade 0. 

4.8.2 Beroende variabler 
Genomgående i enkäten avseende frågor om gåvor, social identitet, professionalism, relationer, 
påtryckningar, rykte och ekonomi fick respondenterna en sjugradig skala där 1 på skalan 
innebar “instämmer inte alls” medan 7 på skalan innebar “instämmer helt”. Vi använde oss av 
en sjugradig skala då det gav en variation som gjorde det möjligt för respondenten att placera 
sig i mitten av skalan om de inte ville eller kunde ta ställning. Anledningen till att vi valde att 
använda oss av en sjugradig skala var också på grund av att vi inspirerats av tidigare studier 
såsom Bamber och Iyer (2007) samt Öhman (2004). Det föll sig även naturligt att genomgående 
använda en sjugradig skala då enkätfrågorna kring social identitet och professionalism direkt 
översatts från Bamber och Iyers (2007) studie som använt sig av samma skala.  
 
Vidare blandade vi frågorna i enkäten så att respondenterna inte i förväg skulle kunna finna en 
logik i hur de skulle svara. Tanken med att blanda ordningen på frågorna var att i början av 
enkäten presentera de frågor som är lite “mildare”, såsom identifiering med professionen eller 
klienten. De “hårdare” frågorna som berörde det ekonomiska intresset presenterades i slutet av 
enkäten, då vi tänkte att respondenten kunde vara mer motvillig att svara på dessa typer av 
frågor. “Klientarvodets betydelse för mig som revisor påverkar mig i granskningen” och “Jag 
har aldrig beaktat risken för att bli avsatt som revisor” är exempel på de lite “hårdare” frågorna. 
De mildare frågorna är exempelvis “Min professions framgång är min personliga framgång” 
samt “När någon lovordar/berömmer min klient känns det som en personlig komplimang”. 
Detta gjorde vi för att respondenten inte i ett tidigt skede skulle stänga ner enkäten. 
 
I enkätens slutskede lämnades respondenterna möjligheten att få kommentera enkäten eftersom 
de då skulle kunna lämna kritik, övriga åsikter eller synpunkter för att utveckla sitt resonemang 
kring frågorna de besvarade. Vidare fick de respondenter som ville ta del av en kort rapport av 
vår studie lämna sin e-postadress, se bilaga 5. På så sätt gavs de som bemödat sig att ställa upp 
på vår studie möjligheten att ta del av studiens resultat om så önskades. 
 
I intervjuerna fick vi veta att åsikterna kring vilka gåvor som ansågs acceptabla att ta emot 
skilde sig åt inom professionen. Vi fick exempel på att en spritflaska kunde ses som en 
oacceptabel gåva att ta emot, medan profilprodukter eller blommor kunde ses som mer 
acceptabelt. Vissa ansåg att profilprodukter, lunch, middag eller rabatter var acceptabla medan 
andra ansåg att de inte var acceptabla att ta emot. Detta låg sedan till grund för varför vi fann 
dessa exempel ytterst relevanta att undersöka i vår studie och varför vi använde dessa i vår 
enkät. Således har frågorna kring gåvor inspirerats från genomförda intervjuer samt 
magisteruppsatsen av Hansen och Isaksson (2008) och kandidatuppsatsen av Mårtensson och 
Jokikokko (2017) som gjort liknande enkätundersökningar. Vi skapade utifrån detta följande 
enkätfrågor: “Det är acceptabelt att ta emot profilprodukter från sin klient”, “Det är 
acceptabelt att ta emot en julblomma från sin klient”, “Det är acceptabelt att som revisor ta 
emot rabatter som även erbjuds till klientens kunder”, “Det är acceptabelt att som revisor ta 
emot rabatter som klienten endast erbjuder mig som revisor”, “Det är acceptabelt att ta emot 
en vinflaska från sin klient”, “Det är acceptabelt att ta emot lunch från sin klient”, “Det är 
acceptabelt att ta emot middag från sin klient”. Slutligen använde vi oss av en negationsfråga 
för att kontrollera att respondenterna läst och förstått frågorna korrekt vilket bestod av följande 
fråga “Det är oacceptabelt att ta emot lunch från sin klient”. Denna fråga uteslöts när vi senare 
skapade index eftersom frågan redan fanns utan negation.  
 



26 
 

Frågorna kring social identitet har direkt översatts till svenska från Bamber och Iyer (2007). 
Detta då de redan är vetenskapligt testade i deras studie. De frågor som hänfördes till social 
identitet var följande: “När någon lovordar/berömmer min klient känns det som en personlig 
komplimang”, “När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning”, 
“När jag pratar om min klient brukar jag vanligen säga vi istället för dem” och “Min klients 
framgång är min personliga framgång”.  
 
Frågorna kring professionalism har precis som frågorna kring social identitet också översatts 
till svenska utifrån Bamber och Iyer (2007), vilket var följande frågor: “När någon kritiserar 
min profession ser jag det som en personlig förolämpning”, “När jag pratar om min profession 
säger jag oftast vi istället för dem”, “Jag är mycket intresserad av vad andra tycker om min 
profession, “Min professions framgång är min personliga framgång” och “När någon 
lovordar/berömmer min profession känns det som en personlig komplimang”. Vi inspirerades 
också av Bamber och Iyer (2007) när vi skapade de ytterligare två frågorna där vi bytt ut 
professionen mot revisionsbyrån enligt följande: “Min revisionsbyrås framgång är min 
personliga framgång” och “När någon lovordar/berömmer min revisionsbyrå känns det som 
en personlig komplimang”. 
 
Frågorna kring relationer inspirerades dels från Mårtensson och Jokikokko (2017), dels från 
lagtext där det framgår att det är förbjudet att vara revisor i en släktings bolag i upp- och 
nedstigande led. Vi kunde därmed utläsa att kusiner inte ingår i den gruppen då de inte har 
möjlighet att ärva. Vi fann de således intressant att ta reda på hur revisorerna ställde sig till 
frågan “Det är acceptabelt att vara revisor i sin kusins bolag”. Vidare ansåg vi att det därmed 
också var relevant att ta reda på hur revisorerna ställer sig till att revidera en avlägsen släktings 
bolag utifrån följande fråga: “Det är acceptabelt att vara revisor i en avlägsen släktings bolag”. 
Som kontrollfråga valde vi också att ta med frågan “Det är acceptabelt att vara revisor i sitt 
syskons bolag”, trots att vi vet att det är reglerat enligt lag. Anledningen till att vi valt att ställa 
en kontrollfråga var för att säkerställa att respondenterna läst frågorna och tolkat dem korrekt. 
Med tanke på att revision av sitt syskons bolag är reglerat enligt lag borde alla svar vara 1 som 
står för “instämmer inte alls”. Finns det något svar mellan “instämmer inte alls” och “instämmer 
helt” i vår sjugradiga skala vore det intressant att ta del av.  
 
Vi fick i våra intervjuer exempel på olika aktiviteter och event som var acceptabelt respektive 
oacceptabelt att som revisor delta i tillsammans med en klient. Då dessa baserades på typiska 
manliga och kvinnliga aktiviteter och evenemang beslutade vi oss för att inte använda oss av 
könsbaserade alternativ och istället enbart benämna aktiviteterna som “event” och 
“idrottsaktiviteter” samt “föreningar”. En anledning till det är att respondenterna inte ska 
besvara frågorna kring aktiviteter utifrån vad de själva föredrar att göra eller inte. En revisor 
skulle kanske kunna vara mer benägen att utföra en aktivitet med sin klient för att revisorn själv 
föredrar den specifika aktiviteten. Följande frågor behandlade därmed detta: “Det är 
acceptabelt att gå på ett event tillsammans med en enskild klient”, “Det är acceptabelt att gå 
på ett event tillsammans med flera klienter samtidigt”, “Det är acceptabelt att delta i en 
idrottsaktivitet tillsammans med sin klient” samt “Det är acceptabelt att vara aktiv i samma 
förening som sin klient”. 
 
Kring påtryckningar fann vi tidigare studier där Umar och Anandarajan (2004) visade att 
konkurrensen mellan byråerna var exempel på en typ av påtryckning, vilket låg till grund för 
frågan “Konkurrensen mellan byråerna kan påverka min granskning”. Vidare baserades 
frågorna “Jag har någon gång påverkats av klientens försök att övertala mig” och “Jag har 
någon gång valt att inte utreda något som behövdes utredas på grund av brist på tid” från 
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intervjuerna där övertalning och tidsbrist var exempel som intervjupersonerna påtalade som 
påtryckningar. 
 
Frågorna kring rykte baserades utifrån intervjuer samt från tidigare studier däribland Krishna 
Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010), Andersson och Nilsson (2013) samt Gardberg 
och Ericson (2014) som tog upp svårigheterna kring en fortlevnadsvarning. Detta kunde vi 
använda oss av i enkäten när vi utformade följande frågor: “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för bolagets ägare”, “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för mig som revisor”, “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för revisionsbyrån” och “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för bolagets intressenter”. Viktigt att 
beakta kring dessa frågor är att oberoendet inte enbart fokuserade på oberoendet gentemot 
klienten, eftersom när respondenterna besvarade frågorna kring rykte baserades bedömningen 
på oberoendet kring hur självständigt revisorn agerar. Hänsyn togs därför till konsekvenser dels 
för bolagets ägare och revisionsbyrån, dels för bolagets intressenter och revisorn själv. Detta 
innebär således att om revisorn besvarade dessa frågor med 7 “instämmer helt” är revisorn inte 
oberoende. Det beror på att revisorn beaktat konsekvenserna för sitt rykte, revisionsbyråns 
rykte, bolagets ägares rykte och/eller bolagets intressenters rykte vid en fortlevnadsbedömning. 
 
Frågorna som utformades och baserades på ekonomi berörde klientarvodet som nämndes i 
samband med intervjuer vid frågor angående variabeln ekonomi. Detta var också något vi hittat 
stöd för hos tidigare studier däribland Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) och Diamant 
(2004). Detta låg därför till grund när vi skapade följande frågor: “Klientarvodets betydelse för 
mig som revisor påverkar mig i granskningen”, “Klientens betydelse för revisionsbyrån 
påverkar mig i granskningen” och “Jag har aldrig beaktat risken för att bli avsatt som revisor”. 

4.9 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Totalt svarade 335 revisorer av 2906 vilket gav en svarsfrekvens på 11,53 procent, se tabell 2. 
Vid genomgång av enkätsvaren upptäckte vi att 18 stycken var ofullständiga vilket gjorde att 
dessa uteslöts ur analysen för att kunna arbeta med samma urval genom hela analysprocessen. 
Efter att dessa bortfall uteslutits hamnade den totala svarsfrekvensen på 10,91 procent.  
 
Enkäten skickades ut till 65,79 procent män och 33,86 procent kvinnor. Av de män som fick 
enkäten svarade strax över 12 procent. Av kvinnorna svarade strax under 11 procent. Genom 
att genomföra Chi2-test i statistikprogrammet SPSS gavs vi möjlighet att jämföra den faktiska 
fördelningen med den förväntade fördelningen (Sundell 2016). Ett Chi2-test i SPSS gav ett Chi2-
värde på 1,067 vilket innebar att vi hade en likartad svarsfrekvens mellan män och kvinnor i 
jämförelse med urvalet. Avseende den formella behörigheten skickades enkäten ut till 87,23 
procent auktoriserade revisorer och 12,77 procent godkända revisorer. 11,6 procent av de 
auktoriserade revisorerna besvarade enkäten medan 10,78 procent godkända revisorer 
besvarade enkäten. Chi2-testet gav ett värde på 0,173 vilket innebar att svarsfrekvensen även 
här var relativt likartade mellan de olika behörigheterna i urvalet. Angående byråns storlek 
skickades enkäten ut till de revisorer som arbetar på de större revisionsbyråerna inom “Big 4” 
som motsvarade 40,19 procent samt de revisorer som arbetar för andra byråer som motsvarade 
59,81 procent. Av de revisorer som arbetar inom “Big 4” svarade 7,71 procent medan 
svarsfrekvensen för de revisorer som arbetar inom övriga revisionsbyråer var 13,98 procent. 
Detta innebar således att svarsfrekvensen för revisorer på byråer som inte ingår i “Big 4” var 
högre än för de revisorer som arbetar för en revisionsbyrå inom “Big 4”. Chi2-testet gav ett 
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Chi2-värde på 21,431 vilket innebar att svarsfrekvensen inom variabeln storlek på byrån inte 
motsvarade fördelningen i urvalet.  

Tabell 2: Svarsfrekvens 

Könsfördelning Män Kvinnor Ospecificerat Totalt Chi2 
Antal utskick 1912 984 10 2906  
Utskick procent 65,79% 33,86% 0,34% 100,00%  
Antal svar 230 104 1 335  
Svarsfrekvens 12,03% 10,57%     1,067 
           
Formell behörighet Auktoriserade Godkända Ospecificerat Totalt Chi2 
Antal utskick 2535 371 0 2906  
Utskick procent 87,23% 12,77% 0,00% 100,00%  
Antal svar 294 40 1 335  
Svarsfrekvens 11,60% 10,78%     0,173 
           
Storlek på byrå Big 4 Annan Ospecificerat Totalt Chi2 
Antal utskick 1168 1738 0 2906  
Utskick procent 40,19% 59,81% 0,00% 100,00%  
Antal svar 90 243 2 335  
Svarsfrekvens 7,71% 13,98%     21,431 
           
Analys av enkäten   Totalt      
Totalt antal utskick   2906      
Totalt antal svar   335      
Svarsfrekvens   11,53%      
Bortfall i enkäten   18      
Totalt antal användbara svar   317      
Total svarsfrekvens   10,91%      

4.10 Dataanalys och modellspecifikation 
Studiens dataanalys i statistikprogrammet SPSS påbörjades genom en deskriptiv analys där vi 
skapade oss en uppfattning om vår datamängd. Vi kontrollerade medelvärden, 
standardavvikelser samt fördelning mellan vilka som besvarat enkäten. Dessa valde vi att 
presentera i frekvenstabeller för att på så vis kunna visa hur revisorer agerar i olika situationer 
som skulle kunna hota eller påverka oberoendet.  

4.10.1 Faktoranalys 

En faktoranalys genomfördes för att förklara hur mycket eventuella bakomliggande faktorer 
bidrog till variation i de olika variablerna. Enligt Sundell (2011) är ett viktigt mått i denna typ 
av analys “eigenvalue” som bör överstiga 1 för att vara värt att analysera vidare. Ett högt 
eigenvalue innebär att komponenten förklarade en del av variationen i datamaterialet. (Sundell 
2011) Faktoranalysen genomfördes för att se om svarsmönstret såg likartat ut i jämförelse med 
våra teoretiska variabler. Vid upprättandet av faktoranalys i statistikprogrammet SPSS skapades 
nio komponenter som visade ett “eigenvalue” större än 1, se bilaga 6. Dessa tillsammans kan 
förklara 62,5 av variationen, vilket får anses vara godkänt (Sundell 2011). Genom att granska 
“rotated component matrix” i faktoranalysen gick det att utläsa vilka variabler som “laddar” på 
olika komponenter där faktorladdningen bör överstiga 0,3 eller understiga -0,3, vilket indikerar 
hur mycket variabeln kan förklaras av den bakomliggande faktorn (Sundell 2011). 
 

Komponent ett hade höga faktorladdningar på variabler som innehöll frågor om vilka gåvor och 
aktiviteter som är acceptabla att ta emot och genomföra tillsammans med en klient. Högst 
laddade “Det är acceptabelt att gå på event med en enskild klient”, med en laddning på 0,830. 
Höga faktorladdningar inom denna komponent hade också “Det är acceptabelt att ta emot 
middag från sin klient”, “Det är acceptabelt att gå på event med flera klienter samtidigt”, Det 
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är acceptabelt att gå på event med flera klienter samtidigt”, “Det är acceptabelt att delta i en 
idrottsaktivitet tillsammans med sin klient”, “Det är acceptabelt att ta emot en vinflaska från 
sin klient”, “Det är acceptabelt att ta emot en julblomma från sin klient” och “Det är 
acceptabelt att ta emot lunch från sin klient. Med hänsyn tagen till detta kunde komponent ett 
namnges till “gåvor och aktiviteter”.  
 

Komponent två i faktoranalysen hade höga faktorladdningar på frågor som berörde revisorns 
identifiering med professionen. Högsta faktorladdningen inom denna komponent har “När 
någon lovordar berömmer min profession känns det som en personlig komplimang”, med en 
faktorladdning på 0,808. Denna komponent som namngavs till “identifiering med 
professionen” innehöll även “När någon kritiserar min profession ser jag det som en personlig 
förolämpning”, “Jag är mycket intresserad av vad andra tycker om min profession” och “Min 
professions framgång är min personliga framgång”.  
 

Komponent tre i faktoranalysen visade höga faktorladdningar på frågor som berörde 
ekonomiskt intresse och påtryckningar, vilket gjorde att denna komponent namngavs till just 
“ekonomi och påtryckningar”. Högst faktorladdning inom denna komponent hade 
“Konkurrensen mellan byråerna kan påverka min granskning”, med en faktorladdning på 
0,758. Höga faktorladdningar inom komponent tre hade också “Klientens betydelse för 
revisionsbyrån påverkar mig i granskningen”, “Klientarvodets betydelse för mig som revisor 
påverkar mig i granskningen”, “Jag har någon gång valt att inte utreda något som behövde 
utredas på grund av brist på tid” och “Jag har någon gång påverkats av klientens försök att 
övertala mig”.  
 

Inom komponent fyra framkom frågor som berör revisorns klientidentifiering och social 
identitet, varvid den namngavs till “identifiering med klienten”. Högst faktorladdning inom 
denna komponent hade “När någon lovordar/berömmer min klient känns det som en personlig 
komplimang”, med en faktorladdning på 0,765. Därefter följde frågor som “När någon 
kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning”, “Min klients framgång är min 
personliga framgång” och “När jag pratar om min klient brukar jag säga “vi” istället för 
“dem”.  
 

Komponent fem hade höga faktorladdningar på samtliga frågor som var ställda utifrån hur 
revisorer agerar i samband med en fortlevnadsbedömning. Högst faktorladdning inom denna 
komponent hade “När jag gör en fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för 
bolagets ägare”, med en faktorladdning på 0,771. Höga laddningar hade även “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för mig som revisor”, “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för revisionsbyrån” och “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för bolagets intressenter”. Enligt teorin är 
fortlevnadsbedömningar en viktig parameter i revisorernas rykte, vilket motiverar varför vi 
valde att benämna denna komponent “rykte”. 
 

Komponent sex visade höga faktorladdningar inom frågor som berör relationer, där frågan “Det 
är acceptabelt att vara revisor i sin kusins bolag” hade den högsta faktorladdningen på 0,848. 
Komponenten namngavs till “relationer” då den även visade höga faktorladdningar även på 
frågorna “Det är acceptabelt att vara revisor i en avlägsen släktings bolag” och “Det är 
acceptabelt att vara revisor i sitt syskons bolag”. Frågan “Det är acceptabelt att ta emot 
rabatter som endast erbjuds mig som revisor” laddade också relativt högt inom denna 
komponent med en faktorladdning på 0,382, men hade inte en lika tydlig koppling till relationer 
som de övriga frågorna. Frågor som berörde revisorns identifiering med revisionsbyrån visade 
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höga faktorladdningar inom komponent sju, vilket gjorde att den benämndes som “identifiering 
med revisionsbyrån”. Högst faktorladdning hade “Min revisionsbyrås framgång är min 
personliga framgång”, med en faktorladdning på 0,846. “När någon lovordar/berömmer min 
revisionsbyrå känns det som en personlig komplimang” ingick också i denna komponent med 
en faktorladdning på 0,785.  
 

Komponent åtta innehöll frågorna “Det är acceptabelt att ta emot profilprodukter från en 
klient” och “Det är acceptabelt att som revisor acceptera rabatter som även erbjuds klientens 
kunder”. Dessa frågor berörde precis som komponent ett “gåvor”, men de som hamnade inom 
denna komponent kunde anses vara av mindre karaktär, vilket gjorde att denna komponent fick 
namnet “gåvor av mindre värde”.  
 

Inom den sista komponenten, komponent nio fanns det inte en lika tydlig koppling mellan de 
frågor som hade höga faktorladdningar. Högst faktorladdning hade “När jag pratar om min 
profession säger jag oftast “vi” istället för “dem”, med en faktorladdning på 0,556. Frågan 
“Det är acceptabelt att vara aktiv i samma förening som sin klient” ingick också i denna 
komponent. Då det inte fanns någon naturlig koppling mellan dessa frågor valde vi att inte 
namnge denna komponent.  
 

Resultatet av faktoranalysen skapade komponenter som var snarlika de faktorer som kunde 
härledas från teorin, se bilaga 6. Detta motiverade varför vidare resultat och analys utgick från 
index skapade utifrån de teoretiska faktorerna.  

4.10.2 Test av reliabilitet och upprättande av index 

Inför att skapa indexvariabler utifrån de enkätfrågor som använts genomfördes 
reliabilitetstester. Genom att vi i SPSS mätte Cronbachs alpha var det möjligt att utläsa om 
någon av enkätfrågorna som använts behövde uteslutas från ett index. Cronbachs alpha bör 
överstiga 0,700 för att anses vara en acceptabel nivå (Sundell 2012). Ett reliabilitetstest av de 
enkätfrågor som berörde variabeln gåvor uppnådde ett Cronbachs alpha på 0,779, vilket ansågs 
vara en acceptabel nivå och till fördel för studiens trovärdighet. I samband med att detta test 
genomfördes uteslöts negationsfrågan “Det är oacceptabelt att ta emot lunch från sin klient”. 
Detta eftersom enkäten innehöll en fråga som betydde precis det motsatta. Således skapades ett 
index för variabeln gåvor som innehöll samtliga enkätfrågor inom denna variabel utom 
negationsfrågan.  
 

Vid reliabilitetstest av de enkätfrågor ställda utifrån faktorn social identitet uppnåddes ett 
Cronbachs alpha på 0,795, vilket då även inom denna variabel innebar en acceptabel nivå. Detta 
motiverade varför vi skapade ett index för variabeln social identitet som innehöll samtliga 
enkätfrågor inom den variabeln. Vid reliabilitetstest av enkätfrågorna ställda utifrån variabeln 
professionalism uppnåddes ett Cronbachs alpha på 0,817 som då även inom denna variabel 
innebar en acceptabel nivå. Således skapades ett index för professionalism innehållande 
samtliga enkätfrågor ställda inom denna variabel. 
 

Vid reliabilitetstest av de enkätfrågor som ställts utifrån den beroende variabeln relationer 
uppnåddes ett Cronbachs alpha på 0,702, vilket också hamnade inom gränsen för att anses 
godkänt. Samtliga enkätfrågor ställda inom kategorin relationer inkluderades därmed i indexet 
relationer. Vid reliabilitetstest av de enkätfrågor som var ställda utifrån variabeln påtryckningar 
uppnåddes ett Cronbachs alpha på 0,545. Även om vi skulle ha uteslutit någon av frågorna gick 
det inte att komma upp i ett högre Cronbachs alpha vilket motiverade varför vi lät samtliga 
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frågor inom variabeln ingå i indexet påtryckningar. Med hänsyn till att trovärdigheten inom 
detta index var något lägre än i de övriga bör analysen göras med försiktighet. Något att ta i 
beaktning var att faktoranalysen slog samman enkätfrågorna för påtryckningar och ekonomi, 
vilket skulle kunna innebära att en högre trovärdighet uppnåtts om ett index skapats utifrån 
faktoranalysen. Vi valde dock att vara konsekventa då vi valt att skapa index utifrån de beroende 
variablerna. 
 

Vid reliabilitetstest av enkätfrågorna ställda utifrån variabeln rykte uppnåddes ett Cronbachs 
alpha på 0,750, vilket då hamnade inom en acceptabel nivå. Samtliga enkätfrågor inom denna 
kategori ingick därför i indexet rykte. Inom variabeln ekonomi valde vi att exkludera en av 
enkätfrågorna. Detta är frågan “Jag har aldrig beaktat risken att bli avsatt som revisor”. 
Anledningen att denna fråga uteslöts från analysen var att det fanns flera indikationer på att 
frågan höll en låg kvalitet. Detta då frågan var vänd åt fel håll i jämförelse med de övriga 
frågorna ställda i enkäten. Även om vi korrigerat detta i SPSS genom att vända variabeln åt 
samma håll som de övriga frågorna uppnåddes enbart ett Cronbachs alpha på 0,391. När denna 
fråga uteslöts uppnåddes istället ett Cronbachs alpha på 0,696 vilket var närmare nivån på 0,700 
som ansågs vara en godkänd nivå. Detta motiverade varför vi skapade ett index av enbart två 
av enkätfrågorna inom variabeln ekonomi. När index upprättats skapades en frekvenstabell för 
att få en överblick över hur revisorer tenderar att agera gentemot de olika variabler som kan 
påverka oberoendet.  

4.10.3 Korrelationsanalys och regressionsanalys 

När vi skapat våra index noterade vi att de inte var normalfördelade. Skeva och snedfördelade 
variabler är problematiskt vid regressionsanalyser (Sundell 2010b). Med hänsyn till detta 
bestämde vi oss för att logaritmera samtliga inför fortsatt analys. För att undersöka samband 
genomfördes en bivariat korrelationsanalys för att se vilka variabler som korrelerade med 
varandra. En hög korrelation mellan de oberoende variablerna ålder och erfarenhet noterades 
vilket vi behövde ta hänsyn till i vår fortsatta analys. En positiv korrelation innebär enligt 
Sundell (2010a) att en variabel med höga värden har samband med en variabel som också har 
höga värden. Detsamma gäller om en variabel med låga värden har samband med en variabel 
som också har låga värden. En negativ korrelation innebär istället att en variabel med höga 
värden har samband med en variabel med låga värden. Detsamma gäller om en variabel med 
låga värden har samband med en variabel med höga värden.  
 

För att vidare kunna analysera vilka samband som fanns mellan de olika variablerna bestämde 
vi oss för att genomföra regressionsanalyser. En regressionsanalys kan både genomföras som 
bivariat och multivariat (Sundell 2009). Vid bivariat regressionsanalys är det möjligt att 
undersöka en variabel mot en annan. En multivariat regressionsanalys genomförs på samma 
sätt men där även en eller flera kontrollvariabler inkluderas i analysen. (Sundell 2009) För att 
utesluta att korrelationsanalysen innehöll skensamband beslutade vi oss för att genomföra 
multipla regressionsanalyser. I samband med dessa kontrollerade vi om modellerna innehöll 
“outliers”. Variablerna gåvor och professionalism innehöll fyra respektive sex “outliers” som 
vi valde att utesluta ur regressionsanalysen för respektive variabel. Regressionsanalyserna var 
de som användes för att testa studiens hypoteser. Dessa genomfördes i två olika modeller för 
varje oberoende variabel, se modellspecifikation i tabell 3. Anledningen till detta var att 
korrelationsanalysen visade en multikolleration mellan variablerna ålder och erfarenhet, vilket 
gjorde det olämpligt att använda dessa i samma modell. Hypoteserna i denna studie fick stöd 
vid en signifikansnivå p<0,05. 
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4.10.4 Modellspecifikation 

I tabell 3 presenteras en specifikation på de modeller som använts för att testa studiens 
hypoteser.  
 

Tabell 3: Modellspecifikation 

Gåvor, Modell 1              = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Gåvor, Modell 2              = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Social identitet, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Social identitet, Modell 2 = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Professionalism, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Professionalism, Modell 2 =  β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Relationer, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Relationer, Modell 2 = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Påtryckningar, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Påtryckningar, Modell 2 = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet +  
β4 × Storlek på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Rykte, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Rykte, Modell 2 = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Ekonomi, Modell 1 = β1 × Ålder + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek på 
byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
 

Ekonomi, Modell 2 = β1 × Erfarenhet + β2 × Kön + β3 × Formell behörighet + β4 × Storlek 
på byrån + β5 × Storlek på ort + εj 
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4.11 Tillförlitlighet 
I vår enkätundersökning använde vi oss av en negationsfråga. Frågan var ställd på samma sätt 
som en annan fråga, med enda skillnaden att vi hade vänt på frågan. På så sätt var det möjligt 
att se om respondenterna läst frågorna ordentligt och förstått dem korrekt. För att ytterligare 
säkerställa att enkätundersökningen var genomförbar och förståelig fick utomstående personer 
testa enkäten innan vi skickade ut den till revisorerna. Således kunde de sedan återkomma till 
oss om det var något som de upplevde var otydligt eller obegripligt. I enkätens öppna fråga, där 
respondenterna fick möjlighet att själva tillägga något, se bilaga 5 riktades dock kritik mot att 
frågorna kunde besvaras på olika sätt utifrån tolkning och sammanhang. Det kunde således göra 
det svårt att analysera resultatet eftersom det kunde finnas olika anledningar som påverkade 
varför respondenten valde att svara på ett visst sätt. Där önskade respondenterna mer specifika 
frågor för att veta exakt vad de egentligen tog ställning till. De menade också att de gåvor vi 
gav exempel på i en del av frågorna beror på vilket belopp det rör sig om. De hade också 
problem med att förstå alla frågor och tyckte att många var lika varandra. Således bidrog detta 
till att de svar vi samlade in i vår enkätundersökning kunde vara felaktigt besvarade och därmed 
bidra till en skev bild av hur revisorer agerar för att upprätthålla oberoendet. Vi valde därmed 
att utesluta frågan “Jag har aldrig beaktat risken för att bli avsatt som revisor” som fick 
specifik kritik då den var svårare än övriga frågor att förstå och besvara. Detta då en del kunde 
tolka frågan på ett sätt där de har beaktat risken för att bli avsatt som revisor och därmed varit 
extra restriktiv kring oberoendet, till skillnad från vår tolkning där de som har beaktat risken att 
bli avsatt inte agerar självständigt och således inte är oberoende gentemot sina klienter.  
 
Vissa av de frågor som användes i enkäten var inte vetenskapligt testade sedan tidigare. Detta 
då några av frågorna inspirerats utifrån intervjuer. Det rörde sig om enkätfrågorna inom 
variablerna påtryckningar, rykte och ekonomi samt vissa av frågorna inom variablerna gåvor 
och relationer. Vidare togs inte hänsyn till om de förelåg skillnader kring revisorers agerande 
utifrån vem klienten är. Det vill säga om klientens kön och/eller ålder kan påverka revisorns 
beslut kring om det är acceptabelt att utföra en aktivitet tillsammans eller ta emot en gåva från 
sin klient. Det kan således finnas en osäkerhet kring om dessa frågor mäter det vi avsett att 
mäta. Vidare behövde också hänsyn tas till den relativt låga svarsfrekvensen, se tabell 2. Denna 
osäkerhet och den relativt låga svarsfrekvensen bidrog till att studiens slutsatser fick dras med 
försiktighet. 

4.12 Etiska överväganden 
Under processens gång var vi noggranna med att beakta den etiska aspekten då vi valde att inte 
nämna enskilda individer. Som tidigare nämnts informerade vi i samtliga intervjuer om vårt 
ämne och frågade intervjupersonerna om de samtyckte till att intervjuerna spelades in och att 
de transkriberades i efterhand. Vi behandlade informationen konfidentiellt på ett sådant sätt att 
vi raderade ljudinspelningarna och det transkriberade materialet direkt i anslutning till att vi 
tagit nytta av materialet. Detta är också något vi informerat intervjupersonerna om i vår första 
kontakt med dem genom e-post, där de sedan själva fick välja att ställa upp på intervju eller 
inte. I vår enkätundersökning informerades respondenterna om att de var anonyma och att de 
självmant fick ta ställning till om de ville lämna ut sin e-postadress till oss, för att senare få ta 
del av en kort rapport av vår studie. I de fall respondenterna lämnade ut sin e-postadress 
härleddes aldrig vem som svarat vad i enkäten. E-postadresserna flyttades enbart till ett separat 
dokument. Detta för att de skulle behålla sin anonymitet och för att vi behövde spara dessa så 
att de senare skulle kunna ta del av resultatet av vår studie. Av etiska skäl valde vi att inte peka 
ut enskilda bolag i vår analys. Istället höll vi oss till att presentera resultaten utifrån de större 
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byråerna “Big 4” och de mindre byråerna. Vidare tänkte vi på samma sätt kring den ort revisorn 
är verksam i. 
 
Vid utformningen av vår enkät lades ingen fråga som obligatorisk. På så sätt behövde de som 
inte ville identifiera sig som varken man eller kvinna ta ställning till detta. Vidare behövde 
respondenterna inte heller fylla i sin ålder eller annan information som de inte ville ta ställning 
till. Könsskildringar kan vara ett känsligt ämne. Vi försökte därmed att hantera den information 
som tagits fram angående skillnader mellan män och kvinnor objektivt. Vi var medvetna om att 
information som vi använt oss av är generaliseringar, vilket gör att de påståenden och 
egenskaper som fastställts som manligt och kvinnligt i vår studie, inte behöver gälla alla män 
och kvinnor. Vidare var våra antaganden om män och kvinnor grundade i tidigare studier där 
vi eftersträvat att vara objektiva och således försökt att inte använt egna värderingar kring detta. 
Eagly (1995) påtalade problemet med att göra en studie utifrån könsskillnader. Detta då de kan 
komma att gynna eller missgynna något kön. De resultat och de påståenden vi lagt fram i vår 
studie avseende män och kvinnor var därmed inte avsedda för att gynna eller missgynna någon 
könstillhörighet. Detta då varje påstående om en man betyder det omvända för en kvinna medan 
varje påstående om en kvinna betyder det omvända för en man. Syftet med att skilja på män 
och kvinnor i vår studie var för att förklara varför revisorers agerande kan skilja sig åt. Vidare 
tog vi därmed av etiska skäl inte ställning till vad som kan anses som positivt eller negativt 
utifrån om revisorn är man eller kvinna. 

5. Resultat och analys 
Detta kapitel inleds med deskriptiv statistik över studiens resultat och följs av faktoranalys och 
reliabilitetstest. Vidare presenteras studiens korrelationsanalys och regressionsanalys som 
används för att testa studiens hypoteser. Kapitlet avslutas med en övergripande analys med 
koppling till studiens teoretiska referensram.  

5.1 Deskriptiv statistik av oberoende variabler 

Totalt 317 revisorer besvarade alla frågor i enkäten, 99 kvinnor, 218 män. Detta genererar en 
procentandel på 68,8 procent män och 31,2 procent kvinnor, se tabell 4. Detta är dock inte 
överraskande eftersom majoriteten av de revisorer som finns registrerade i FAR’s 
medlemsregister är män (FAR u.å.a). Majoriteten av de som fick enkäten är auktoriserad 
revisor, vilket också återspeglas i studiens resultat där 88 procent är auktoriserad revisor och 12 
procent godkänd revisor, se tabell 4. Vid analys av inom vilka byråer de revisorer som besvarat 
enkäten är verksamma framgår att 27,4 procent av studiens respondenter arbetar på byråer inom 
“Big 4” och 72,6 procent representeras av revisorer på mindre byråer, se tabell 4. Fördelningen 
mellan revisorer som arbetar i storstad eller mindre ort är jämt fördelad då 51,7 procent 
representeras av revisorer i storstäder och 48,3 procent av revisorer verksamma i mindre orter, 
Åldern varierar mellan 26 år till 80 år med ett medelvärde på 47,95 år. Erfarenheten varierar 
mellan 5 och 50 år med ett medelvärde på 21,58 år, se tabell 4.  
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Tabell 4: Fördelning av de som besvarade enkäten 

Könsfördelning Män Kvinnor Totalt 
Antal 218 99 317 
Andel 68,8% 31,2% 100% 

        
Formell behörighet Auktoriserad Godkänd Totalt 
Antal 279 38 317 
Andel 88,0% 12,0% 100% 
        
Storlek på byrå Big 4 Annan Totalt 
Antal 87 230 317 
Andel 27,4% 72,6% 100% 
        
Storlek på ort Storstad Annan ort Totalt 
Antal 153 164 317 
Andel 48,3% 51,7% 100% 
Fördelning av ålder och erfarenhet Ålder Erfarenhet 
Min.  26 5 
Max.  80 50 
Medelvärde  47,95 21,58 
Median  48,00 20,00 
Standardavvikelse  11,26 10,46 

5.2 Deskriptiv statistik av beroende variabler 
I detta avsnitt presenteras resultatet av samtliga enkätfrågor utifrån varje beroende variabel. På 
så vis framgår hur revisorer ställer sig till olika situationer inom de olika variablerna, vilket 
visar hur de agerar kring oberoendet. 

5.2.1 Deskriptiv statistik av variabeln gåvor 
I tabell 5 framgår hur revisorerna har svarat på de påståenden som berör faktorn gåvor. I tabellen 
framgår det att högst medelvärde har påståendet “Det är acceptabelt att ta emot lunch från sin 
klient”. Detta innebär att revisorerna generellt anser att en lunch med klienten inte innebär något 
större hot mot oberoendet. Tabellen indikerar även att revisorerna anser att det är acceptabelt att 
ta emot en julblomma från sin klient. Det går även att utläsa att revisorerna anser att det är 
relativt acceptabelt att ta emot rabatter från sin klient om rabatten även erbjuds klientens kunder. 
Däremot indikerar resultatet att det är skillnad om rabatten endast erbjuds revisorn, vilket de 
flesta anser är oacceptabelt. Inom denna tabell finns även negationsfrågan “Det är oacceptabelt 
att ta emot lunch från sin klient” som används för att kunna granska enkätens reliabilitet. Vid 
tolkning av resultatet av detta påstående går det att utläsa att de flesta som besvarat enkäten varit 
konsekvent i sitt svar avseende lunch, dock inte riktigt alla vilket bör tas i beaktning vid vidare 
analys.  
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Tabell 5: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln gåvor 

Enkätfrågor gåvor, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard -
avvikelse 

Det är acceptabelt att ta emot profilprodukter från sin 
klient. 

1 7 4,00 4 1,79 

Det är acceptabelt att ta emot en julblomma från sin 
klient. 

1 7 5,60 6 1,63 

Det är acceptabelt att som revisor ta emot rabatter som 
även erbjuds klientens kunder. 

1 7 4,98 5 2,19 

Det är acceptabelt att ta emot rabatter som klienten 
endast erbjuder mig som revisor. 

1 6 1,22 1 0,68 

Det är acceptabelt att ta emot en vinflaska från sin 
klient. 

1 7 4,07 4 1,94 

Det är acceptabelt att ta emot lunch från sin klient. 1 7 6,16 7 1,37 
Det är acceptabelt att ta emot middag från sin klient. 1 7 4,05 4 1,92 
Det är oacceptabelt att ta emot lunch från sin klient. 1 7 2,47 1 2,19 

5.2.2 Deskriptiv statistik av variabeln social identitet 
I tabell 6 framgår hur revisorerna besvarat de påståenden som berör social identitet. Högst 
medelvärde har påståendet “När någon lovordar/berömmer min klient känns det som en 
personlig komplimang”. Dock är det ingen av påståendena inom denna kategori som har ett 
speciellt högt medelvärde, vilket indikerar att revisorer generellt inte identifierar sig med sina 
klienter i någon hög grad. 
 

Tabell 6: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln social identitet 

Enkätfrågor social identitet, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

När någon lovordar/berömmer min klient känns det 
som en personlig komplimang. 

1 7 3,40 4 1,58 

När någon kritiserar min klient känns det som en 
personlig förolämpning. 

1 7 2,78 3 1,42 

När jag pratar om min klient brukar jag vanligen säga 
"vi" istället för "dem". 

1 7 2,06 1 1,61 

Min klients framgång är min personliga framgång. 1 7 2,44 2 1,45 
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5.2.3 Deskriptiv statistik av variabeln professionalism  
I tabell 7 framgår hur fördelningen ser ut avseende de påståenden i enkäten som berör 
professionalism. Av tabellen går det att utläsa att revisorerna identifierar sig i högre grad med 
sin revisionsbyrå än med själva professionen. Högst medelvärde inom denna kategori har 
påståendet “Min revisionsbyrås framgång är min personliga framgång”.  

 
Tabell 7: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln professionalism 

Enkätfrågor professionalism, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

När någon lovordar/berömmer min profession 
känns det som en personlig komplimang. 

1 7 3,89 4 1,64 

När någon kritiserar min profession ser jag det 
som en personlig förolämpning. 

1 7 3,56 4 1,67 

När jag pratar om min profession säger jag oftast 
"vi" istället för "dem". 

1 7 4,90 5 1,77 

Min professions framgång är min personliga 
framgång 

1 7 4,47 5 1,44 

Jag är mycket intresserad av vad andra tycker om 
min profession. 

1 7 4,26 4 1,61 

När någon lovordar/berömmer min revisionsbyrå 
känns det som en personlig komplimang. 

1 7 4,88 5 1,58 

Min revisionsbyrås framgång är min personliga 
framgång. 

1 7 4,91 5 1,55 

5.2.4 Deskriptiv statistik av variabeln relationer 
Inom tabell 8 presenteras fördelningen av de enkätsvar som berör variabeln relationer. 
Resultatet indikerar att de flesta revisorerna tycker att det är acceptabelt att vara aktiv i samma 
förening som sin klient samt att gå på event med flera klienter samtidigt. De påståenden som 
berör släktrelationer har betydligt lägre medelvärde, vilket indikerar att revisorerna i högre grad 
tycker att det är acceptabelt att utföra aktiviteter tillsammans med sina klienter men är mer 
restriktiva med släktrelationer. Att revisorerna har svarat att det är oacceptabelt att vara revisor 
i sitt syskons bolag är inte något som överraskar eftersom det strider mot lagen. Huruvida 
revisorer får revidera bolag som ägs av revisorn kusin eller avlägsen släkting är inte något som 
direkt regleras i lagen men där resultatet indikerar att revisorer generellt anser att det är ett 
oacceptabelt agerande. 
 

Tabell 8: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln relationer 

Enkätfrågor relationer, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

Det är acceptabelt att gå på event tillsammans med en 
enskild klient. 

1 7 4,06 4 1,81 

Det är acceptabelt att gå på event tillsammans med 
flera klienter samtidigt. 

1 7 5,58 6 1,58 

Det är acceptabelt att vara revisor i en avlägsen 
släktings bolag. 

1 7 2,30 2 1,72 

Det är acceptabelt att vara revisor i sitt syskons bolag. 1 7 1,03 1 0,35 
Det är acceptabelt att vara revisor i sin kusins bolag. 1 7 1,44 1 1,07 
Det är acceptabelt att delta i en idrottsaktivitet 
tillsammans med sin klient. 

1 7 4,75 5 1,82 

Det är acceptabelt att vara aktiv i samma förening 
som sin klient. 

1 7 5,59 6 1,57 
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5.2.5 Deskriptiv statistik av variabeln påtryckningar  
Inom tabell 9 presenteras fördelningen av de enkätsvar som berör variabeln påtryckningar. 
Resultatet indikerar att revisorerna inte tycks låta sig påverkas av påtryckningar i någon hög 
grad. Dock är det ändå av intresse att påståendena “Jag har någon gång valt att inte utreda 
något som behövde utredas på grund av brist på tid” och “Jag har någon gång påverkats av 
klientens försök att övertala mig” har medelvärden över 2,6 vilket indikerar att revisorerna till 
viss del kan låta sig påverkas av påtryckningar.  

 
Tabell 9: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln påtryckningar 

Enkätfrågor påtryckningar, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

Jag har någon gång valt att inte utreda något som 
behövdes utredas på grund av brist på tid. 

1 7 2,67 2 1,78 

Konkurrensen mellan byråerna kan påverka min 
granskning. 

1 7 1,66 1 1,19 

Jag har någon gång påverkats av klientens försök 
att övertala mig. 

1 7 2,63 2 1,64 

5.2.6 Deskriptiv statistik av variabeln rykte  
Tabell 10 presenterar fördelningen av de enkätsvar som berör variabeln rykte. De påståenden 
som behandlas inom denna kategori innehåller samtliga fortlevnadsbedömning. Resultatet 
indikerar att revisorer generellt inte beaktar konsekvenserna för olika aktörer i någon hög grad 
i samband med fortlevnadsbedömningar. Utmärkande är dock påståendet “När jag gör en 
fortlevnadsbedömning beaktar jag konsekvenserna för bolagets intressenter” som har ett 
medelvärde på 3,94. I samband med enkätundersökningen riktades en del kritik mot den frågan 
då den kan tolkas på olika sätt, vilket gör att den får analyseras med försiktighet. 
 

Tabell 10: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln rykte 

Enkätfrågor rykte, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

När jag gör en fortlevnadsbedömning beaktar jag 
konsekvenserna för revisionsbyrån. 

1 7 2,15 1 1,73 

När jag gör en fortlevnadsbedömning beaktar jag 
konsekvenserna för bolagets intressenter. 

1 7 3,94 4 2,27 

När jag gör en fortlevnadsbedömning beaktar jag 
konsekvenserna för mig som revisor. 

1 7 2,41 1 1,84 

När jag gör en fortlevnadsbedömning beaktar jag 
konsekvenserna för bolagets ägare. 

1 7 2,99 2 1,95 
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5.2.7 Deskriptiv statistik av variabeln ekonomi 
I tabell 11 presenteras fördelningen av de enkätsvar som berör variabeln ekonomi. Resultatet 
indikerar att revisorer inte i någon hög grad tillåter sig agera i ekonomiskt intresse. Det är dock 
intressant att det ändå tycks vara så att ekonomiska incitament till liten del tycks påverka 
revisorers agerande. Utmärkande i denna tabell är påståendet “Jag har aldrig beaktat risken att 
bli avsatt som revisor” där uppmärksamhet bör riktas att det påståendet är riktat åt motsatt håll 
från de övriga påståendena. 

 
Tabell 11: Frekvenstabell av enkätsvar för variabeln ekonomi 

Enkätfrågor ekonomi, N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

Klientarvodets betydelse för mig som revisor 
påverkar mig i granskningen. 

1 7 1,83 1 1,32 

Klientens betydelse för revisionsbyrån påverkar 
mig i granskningen. 

1 6 1,65 1 1,06 

Jag har aldrig beaktat risken att bli avsatt som 
revisor. 

1 7 4,48 5 2,21 

5.3 Deskriptiv statistik av indexvariabler 
Genom att upprätta en sammanfattande tabell över de skapade indexvariablerna är det möjligt 
att få en helhetsbild för hur revisorer tenderar att agera gentemot de variabler som kan påverka 
oberoendet, se tabell 12. Gåvor har ett medelvärde på 4,3 på skalan 1-7, vilket således innebär 
att revisorer i relativt hög grad accepterar gåvor från sina klienter. Social identitet har ett 
medelvärde på 2,67 och professionalism 4,41 vilket indikerar att revisorer tycks identifiera sig 
i högre grad med professionen i jämförelse med sina klienter. Relationer har ett medelvärde på 
3,54 vilket visar att revisorer tycks vara relativt benägna att acceptera närmare relationer med 
sina klienter. Revisorer tycks dock inte helt kunna bortse från påtryckningar i samband med 
revisionen eftersom medelvärdet är 2,31, men verkar vara mindre benägna att beakta 
ekonomiska intressen då de har ett lägre medelvärde på 1,74. Revisorer tycks även till viss del 
beakta sitt rykte i samband med revisionen då medelvärdet är 2,87.  
 

Tabell 12: Frekvenstabell av indexvariabler 

Skapade index N=317 Min. Max. Medelvärde Median Standard -
avvikelse 

Gåvor 1 6,86 4,30 4,42 1,08 
Social identitet 1 6,75 2,67 2,50 1,19 
Professionalism 1 7,00 4,41 4,43 1,11 
Relationer 1 7,00 3,54 3,57 0,90 
Påtryckningar 1 7,00 2,31 2,00 1,13 
Rykte 1 7,00 2,87 2,75 1,48 
Ekonomi 1 6,50 1,74 1,50 1,05 
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5.4 Korrelationsanalys 

Flera av de beroende variablerna i denna studie har ett signifikant positivt samband mellan 
varandra, se tabell 13. Utmärkande är dock att variabeln professionalism inte har lika många 
signifikanta samband med de övriga beroende variablerna. Utmärkande är även att de 
oberoende variablerna ålder och erfarenhet har ett signifikant positivt samband (0,929) med 
varandra.  
 
I korrelationsanalysen ses även vilka beroende variabler som har signifikanta samband med de 
oberoende variablerna. Den beroende variabeln gåvor har ett signifikant negativt samband (-
0,153) med ålder. Detta indikerar att allt eftersom åldern ökar är revisorer mindre benägna att 
acceptera gåvor från sina klienter, vilket i sin tur innebär att yngre revisorer tycks acceptera 
gåvor i högre grad. Det finns dock inga signifikanta samband i korrelationsanalysen som 
stämmer överens denna studies hypoteser kring variabeln gåvor: H1a: Manliga revisorer är 
mer benägna än kvinnliga revisorer att ta emot gåvor från sina klienter och H1b: Det finns ett 
negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att ta emot gåvor från sina 
klienter. 
 
Korrelationsmatrisen indikerar inte några signifikanta samband mellan variabeln social identitet 
och någon av de oberoende variablerna. Inte heller något signifikant samband mellan variabeln 
professionalism och någon av de oberoende variablerna går att utläsa. Detta innebär att det inte 
finns några signifikanta samband i korrelationsanalysen som överensstämmer med denna 
studies hypoteser inom variablerna social identitet och professionalism: H2a: Kvinnliga 
revisorer är mer benägna än manliga revisorer att identifiera sig med sina klienter, H2b: Det 
finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers identifiering med klienten, H3a: Det 
finns ett positivt samband mellan erfarenhet och revisorers identifiering med professionen och 
H3b: Det finns ett positivt samband mellan ålder och revisorers identifiering med professionen. 
 
Den beroende variabeln relationer har signifikanta negativa samband med flera av de oberoende 
variablerna. Ett signifikant negativt samband finns mellan relationer och ålder (-0,135). Detta 
indikerar att ju äldre revisorerna blir ju mindre benägna är de att ha någon typ av relation till 
sina klienter. I sin tur innebär detta att det finns indikationer på att yngre revisorer tenderar att 
i högre grad acceptera en närmare relation med sina klienter än de äldre revisorerna. 
Korrelationsanalysen visar även att det tycks finnas ett samband som stämmer överens med 
H4a: Revisorer på mindre byråer är mer benägna än revisorer på större byråer till närmare 
relationer med sina klienter. Sambandet uppnår dock inte till denna studies accepterade 
signifikansnivå. Det finns inget signifikant samband som överensstämmer med H4b: Det finns 
ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet till närmare relation med 
sina klienter. 
 
Det finns dock ett signifikant negativt samband mellan relationer och kön (-0,118), vilket 
indikerar att manliga revisorer tycks vara mer benägna än kvinnliga revisorer till närmare 
relationer med sina klienter. Detta samband överensstämmer således med H4c: Manliga 
revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer till närmare relationer med sina klienter. Det 
finns även ett signifikant negativt samband mellan relationer och storleken på ort (-0,119), 
vilket indikerar att revisorer verksamma i storstäder är mindre benägna att acceptera närmare 
relationer med sina klienter än de revisorer som arbetar på mindre byråer. Detta samband är 
också något som överensstämmer med H4d: Det finns ett negativt samband mellan storlek på 
ort och revisorers benägenhet till närmare relationer med sina klienter. 
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Det finns inga signifikanta samband mellan påtryckningar och någon av de beroende 
variablerna. Således finns det inga samband som överensstämmer med denna studies hypoteser 
kring variabeln påtryckningar, H5a: Revisorer på mindre byråer påverkas i högre grad av 
påtryckningar i jämförelse med revisorer på större byråer och H5b: Det finns ett negativt 
samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att påverkas av påtryckningar.  
 
Korrelationsanalysen visar inget signifikant samband som överensstämmer med H6a: 
Revisorer på större byråer beaktar i högre grad sitt rykte i jämförelse med revisorer på mindre 
byråer. Det finns däremot ett signifikant negativt samband mellan rykte och ålder (-0,123), 
vilket innebär att yngre revisorer tycks beakta sitt rykte i högre grad i jämförelse med äldre 
revisorer. Detta samband överensstämmer således med H6b: Det finns ett negativt samband 
mellan ålder och revisorers beaktande av rykte. 
 
Variabeln ekonomi har signifikanta samband med flera av de oberoende variablerna. Det går 
att utläsa ett signifikant positivt samband mellan ekonomi och storlek på byrån (0,112), vilket 
indikerar att revisorer på större byråer är mer benägna att beakta klientens ekonomiska 
betydelse i jämförelse med revisorer på mindre byråer. Detta signifikanta samband visar således 
på motsatsen till H7a: Revisorer på mindre byråer beaktar i högre grad klientens ekonomiska 
betydelse i jämförelse med revisorer på större byråer. Det går i korrelationsmatrisen även att 
utläsa ett signifikant negativt samband mellan variablerna ekonomi och kön (-0,146), vilket 
indikerar att män är mer benägna att beakta klientens ekonomiska betydelse än kvinnor. Detta 
samband överensstämmer således med H7b: Manliga revisorer beaktar i högre grad än 
kvinnliga revisorer klientens ekonomiska betydelse. 
 
Ett signifikant negativt samband går även att utläsa mellan variablerna ekonomi och ålder (-
0,184), vilket indikerar att ju äldre revisorn är desto mindre beaktas klientens ekonomiska 
betydelse. Ett signifikant negativt samband finns också mellan variablerna ekonomi och 
erfarenhet (-0,187), vilket indikerar att revisorer med längre erfarenhet beaktar i mindre grad 
klientens ekonomiska betydelse än revisorer med en kortare erfarenhet. Slutligen finns det även 
ett positivt samband mellan variablerna ekonomi och formell behörighet (0,123), vilket 
indikerar att auktoriserade revisorer i högre grad beaktar klientens ekonomiska betydelse i 
jämförelse med de godkända revisorerna.  
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Tabell 13: Pearson korrelationsmatris 

 

5.5 Multipel regressionsanalys 
Genom att utföra multipla regressionsanalyser är det möjligt att undersöka hur olika modeller 
kan förklara de beroende variablerna och om det finns signifikans (Sundell 2011). Samtliga av 
följande modeller innehåller de oberoende variablerna kön, formell behörighet, storlek på byrå 
samt storlek på ort. De oberoende variablerna ålder och erfarenhet är naturligt korrelerade med 
varandra vilket också framgick i korrelationsanalysen. De är därmed inte lämpliga att analysera 
i samma modell och regressionsanalyser har därför genomförts i två olika modeller för varje 
beroende variabel. Genomgående i analyserna innehåller modell 1 variabeln ålder och modell 
2 variabeln erfarenhet.  

5.5.1 Multipel regressionsanalys av variabeln gåvor 
En första regressionsanalys av variabeln gåvor innehöll fyra “outliers” som vi valde att utesluta 
ur analysen, därav är N=313, se tabell 15. Modell 1 är signifikant och har en förklaringsgrad på 
0,025, vilket innebär att modellen förklarar 2,5 procent av revisorernas agerande inom faktorn 
gåvor, se tabell 14. Modell 2 är däremot inte signifikant. Inom modell 1 finns likt 
korrelationsanalysen ett signifikant negativt samband mellan ålder och gåvor. Det finns dock 
inga signifikanta samband som ger stöd åt denna studies hypoteser kring variabeln gåvor. Detta 
bidrar till att H1a: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer att ta emot gåvor 
från sina klienter och H1b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers 
benägenhet att ta emot gåvor från sina klienter förkastas. 
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Tabell 14: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln gåvor 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Gåvor (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,208*** 0,001 0,820       

Erfarenhet       -0,151* 0,001 0,827 

Kön (kvinna = 1, man = 0) -0,008 0,014 0,966 -0,002 0,014 0,960 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) -0,046 0,022 0,846 -0,027 0,022 0,837 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) -0,036 0,015 0,955 -0,018 0,015 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) -0,073 0,013 0,974 -0,064 0,013 0,975 

              

Intercept 0,751*** 0,044   0,676*** 0,031   

N 313     313     

R2 (justerat) 0,025     0,008     

F-värde 2,609*     1,518     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             

5.5.2 Multipel regressionsanalys av variabeln social identitet 
Ingen av modellerna för variabeln social identitet är signifikanta, se tabell 15. Detta innebär att 
både H2a: Kvinnliga revisorer är mer benägna än manliga revisorer att identifiera sig med 
sina klienter och H2b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers identifiering 
med klienten förkastas. 

 
Tabell 15: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln social identitet 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Social identitet (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,001 0,079 0,819       

Erfarenhet       0,019 0,001 0,828 

Kön (kvinna = 1, man = 0) -0,061 0,025 0,963 -0,057 0,026 0,956 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) -0,024 0,039 0,842 -0,017 0,039 0,835 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) 0,088 0,027 0,955 0,089 0,026 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) -0,047 0,024 0,973 -0,047 0,024 0,973 

              

Intercept 0,401*** 0,079   0,387*** 0,054   

N 317     317     

R2 (justerat) 0,000     0,000     

F-värde 0,982     1,001     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             
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5.5.3 Multipel regressionsanalys av variabeln professionalism 
En första regressionsanalys av variabeln professionalism innehöll sex “outliers” som vi valde 
att utesluta ur analysen, därav är N=311, se tabell 16. Ingen av modellerna för variabeln 
professionalism är signifikanta. Detta innebär att både H3a: Det finns ett positivt samband 
mellan erfarenhet och revisorers identifiering med professionen och H3b: Det finns ett positivt 
samband mellan ålder och revisorers identifiering med professionen förkastas. 

 
Tabell 16: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln professionalism 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Professionalism (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,082 0,001 0,826       

Erfarenhet       -0,071 0,001 0,828 

Kön (kvinna=1, man=0) -0,079 0,014 0,963 -0,079 0,014 0,958 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) -0,067 0,021 0,848 -0,065 0,021 0,836 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) 0,053 0,014 0,962 0,060 0,014 0,977 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) 0,045 0,013 0,974 0,048 0,013 0,975 

              

Intercept 0,693*** 0,042   0,669*** 0,029   

N 311     311     

R2 (justerat) 0,000     -0,001     

F-värde 1,016     0,934     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             

5.5.4 Multipel regressionsanalys av variabeln relationer  
Båda regressionsmodellerna av den beroende variabeln relationer är signifikanta, se tabell 17. 
Modell 1 har en förklaringsgrad på 0,040, vilket innebär att modellen förklarar 4 procent av 
variabeln relationer. Modell 2 har en förklaringsgrad på 0,030 och förklarar därmed 3 procent 
av variabeln relationer. Ingen av modellerna innehåller något signifikant samband mellan 
storlek på byrå och relationer, vilket innebär att hypotesen H4a: Revisorer på mindre byråer är 
mer benägna än revisorer på större byråer till närmare relationer med sina klienter förkastas. 
Det finns inte heller något signifikant samband mellan erfarenhet och relationer, vilket gör att 
även hypotes H4b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet 
till närmare relation med sina klienter förkastas.  
 
Båda modellerna innehåller dock ett signifikant negativt samband mellan kön och relationer, 
vilket innebär att manliga revisorer tycks acceptera närmare relationer med sina klienter i 
jämförelse med kvinnliga revisorer. Detta innebär således att H4c: Manliga revisorer är mer 
benägna än kvinnliga revisorer till närmare relationer med sina klienter får stöd. Modellerna 
innehåller även ett signifikant negativt samband mellan storlek på ort och relationer, vilket 
innebär att revisorer på mindre orter tycks acceptera närmare relationer med sina klienter i 
jämförelse med revisorer verksamma i storstäder. Detta innebär att även hypotesen H4d: Det 
finns ett negativt samband mellan storlek på ort och revisorers benägenhet till närmare 
relationer med sina klienter får stöd. Modell 1 innehåller även ett signifikant negativt samband 
mellan ålder och relationer, vilket innebär att yngre revisorer tycks acceptera närmare relationer 
med sina klienter i jämförelse med äldre revisorer.  
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Tabell 17: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln relationer 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Relationer (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,145* 0,001 0,819       

Erfarenhet       -0,091 0,001 0,828 

Kön (kvinna=1, man=0) -0,128* 0,015 0,963 -0,121* 0,015 0,956 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) 0,021 0,023 0,842 0,039 0,023 0,835 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) 0,050 0,016 0,955 0,064 0,016 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) -0,122* 0,014 0,973 -0,116* 0,014 0,973 

              

Intercept 0,623*** 0,046   0,562*** 0,032   

N 317     317     

R2 (justerat) 0,040     0,030     

F-värde 3,648**     2,936*     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             

5.5.5 Multipel regressionsanalys av variabeln påtryckningar 
Ingen av modellerna för variabeln påtryckningar är signifikanta, se tabell 18. Detta innebär att 
både H5a: Revisorer på mindre byråer påverkas i högre grad av påtryckningar i jämförelse 
med revisorer på större byråer och H5b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och 
revisorers benägenhet att påverkas av påtryckningar förkastas. 

 
Tabell 18: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln påtryckningar 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Påtryckningar (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,073 0,001 0,819       

Erfarenhet       -0,087 0,001 0,828 

Kön (kvinna = 1, man = 0) -0,113* 0,026 0,963 -0,117* 0,026 0,956 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) 0,028 0,040 0,842 0,022 0,040 0,835 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) -0,039 0,027 0,955 -0,035 0,027 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) -0,072 0,024 0,973 -0,068 0,024 0,973 

              

Intercept 0,400*** 0,081   0,375*** 0,056   

N 317     317     

R2 (justerat) 0,007     0,009     

F-värde 1,427     1,551     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             
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5.5.6 Multipel regressionsanalys av variabeln rykte  
Modell 1 för den beroende variabeln rykte är signifikant med en förklaringsgrad på 0,022, vilket 
innebär att modellen förklarar 2,2 procent av variabeln rykte, se tabell 19. Modell 2 är nära 
signifikans men uppfyller inte denna studies accepterade signifikansnivå. Det finns inget 
signifikant samband mellan storlek på byrån och rykte, vilket innebär att hypotesen H6a: 
Revisorer på större byråer beaktar i högre grad sitt rykte i jämförelse med revisorer på mindre 
byråer förkastas. Modell 1 innehåller däremot ett signifikant negativt samband mellan ålder 
och rykte, vilket innebär att yngre revisorer i högre grad beaktar sitt rykte i jämförelse med 
äldre revisorer. Detta samband överensstämmer med hypotesen H6b: Det finns ett negativt 
samband mellan ålder och revisorers beaktande av rykte som därmed får stöd. Modell 1 
innehåller även ett signifikant negativt samband mellan kön och rykte, vilket innebär att 
manliga revisorer i högre grad tycks beakta sitt rykte i jämförelse med kvinnliga revisorer.  
 

Tabell 19: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln rykte 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Rykte (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,183** 0,001 0,819       

Erfarenhet       -0,161** 0,001 0,828 

Kön (kvinna = 1, man =0) -0,118* 0,030 0,963 -0,117* 0,030 0,956 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) -0,092 0,045 0,842 -0,087 0,046 0,835 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) -0,067 0,031 0,955 -0,053 0,031 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) 0,028 0,027 0,973 0,037 0,027 0,973 

              

Intercept 0,668*** 0,091   0,552*** 0,064   

N 317     317     

R2 (justerat) 0,022     0,017     

F-värde 2,454*     2,068†     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             

5.5.7 Multipel regressionsanalys av variabeln ekonomi  
Vid regressionsanalys av den beroende variabeln ekonomi är både modell 1 och 2 signifikanta, 
se tabell 20. Modell 1 har en förklaringsgrad på 0,064 och modell 2 en förklaringsgrad på 0,067 
vilket innebär att modellerna förklarar 6,4 procent respektive 6,7 procent av den beroende 
variabeln ekonomi. Det finns däremot inget signifikant samband som överensstämmer med 
hypotesen H7a: Revisorer på mindre byråer beaktar i högre grad klientens ekonomiska 
betydelse i jämförelse med revisorer på större byråer. Denna hypotes får därmed förkastas.  
 
Båda modellerna innehåller däremot ett signifikant negativt samband mellan kön och ekonomi. 
Detta samband innebär att manliga revisorer i högre grad tycks beakta klientens ekonomiska 
betydelse i jämförelse med kvinnliga revisorer, vilket överensstämmer med hypotesen H7b: 
Manliga revisorer beaktar i högre grad än kvinnliga revisorer klientens ekonomiska betydelse. 
Således får denna hypotes stöd. Utöver detta finns det även ett signifikant samband mellan ålder 
och ekonomi, vilket innebär att yngre revisorer tycks beakta klientens ekonomiska betydelse i 
högre grad i jämförelse med äldre revisorer. Det går även att utläsa ett signifikant negativt 
samband mellan erfarenhet och ekonomi, vilket indikerar att revisorer med kort erfarenhet är 
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mer benägna att beakta klientens ekonomiska betydelse i jämförelse med de revisorer som har 
lång erfarenhet.  
 

Tabell 20: Multipel regressionsanalys av beroende variabeln ekonomi 

Multipel regressionsanalys Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel: Ekonomi (log) St. beta St. fel Tolerance St. beta St. fel Tolerance 

Ålder -0,183** 0,001 0,819       

Erfarenhet       -0,190** 0,001 0,828 

Kön (kvinna = 1, man = 0) -0,161** 0,026 0,963 -0,165** 0,026 0,956 

Formell behörighet (auktoriserad = 1, godkänd = 0) 0,055 0,039 0,842 0,050 0,040 0,835 

Storlek på byrån (Big 4 = 1, annan = 0) 0,058 0,027 0,955 0,070 0,027 0,972 

Storlek på ort (storstad = 1, mindre ort = 0) -0,098† 0,024 0,973 -0,089 0,024 0,973 

              

Intercept 0,353*** 0,080   0,269*** 0,055    

N 317     317     

R2 (justerat) 0,064     0,067     

F-värde 5,357***     5,539***     

*** = p<.001 ** = p<.01 *=p<.05 †=p<.10             
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5.6 Sammanfattning av hypotestester 
Nedan presenteras en sammanfattande bild av resultatet av studiens hypotestester, se tabell 21. 
Fyra av totalt 16 hypoteser får stöd, resterande 12 förkastas.  
 

Tabell 21: Sammanfattning av hypotestester 

Hypoteser Resultat  

H1a: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer att ta emot gåvor från sina 
klienter. 

Förkastas 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att ta 
emot gåvor från sina klienter. 

Förkastas 

H2a: Kvinnliga revisorer är mer benägna än manliga revisorer att identifiera sig med sina 
klienter.  

Förkastas 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers identifiering med 
klienten. 

Förkastas 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och revisorers identifiering med 
professionen. 

Förkastas 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan ålder och revisorers identifiering med 
professionen. 

Förkastas 

H4a: Revisorer på mindre byråer är mer benägna än revisorer på större byråer till närmare 
relationer med sina klienter.  

Förkastas 

H4b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet till 
närmare relation med sina klienter. 

Förkastas 

H4c: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer till närmare relationer med 
sina klienter. Får stöd 

H4d: Det finns ett negativt samband mellan storlek på ort och revisorers benägenhet till 
närmare relationer med sina klienter. Får stöd 

H5a: Revisorer på mindre byråer påverkas i högre grad av påtryckningar i jämförelse med 
revisorer på större byråer. 

Förkastas 

H5b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och revisorers benägenhet att 
påverkas av påtryckningar. 

Förkastas 

H6a: Revisorer på större byråer beaktar i högre grad sitt rykte i jämförelse med revisorer 
på mindre byråer. 

Förkastas 

H6b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers beaktande av rykte Får stöd 

H7a: Revisorer på mindre byråer beaktar i högre grad klientens ekonomiska betydelse i 
jämförelse med revisorer på större byråer. 

Förkastas 

H7b: Manliga revisorer beaktar i högre grad än kvinnliga revisorer klientens ekonomiska 
betydelse. Får stöd  

  



49 
 

5.7 Analys 
Detta avsnitt innehåller en övergripande analys av resultatet kopplat till studiens syfte där vi 
också besvarar studiens frågeställningar, “Hur agerar revisorerna strategiskt för att 
upprätthålla sitt oberoende gentemot klienter?” och “Vilka eventuella skillnader finns i 
revisorers sätt att agera?”. 

5.7.1 Analys av revisorers agerande  
Vid analys av den deskriptiva statistiken framkommer hur revisorer agerar utifrån de olika 
variabler som kan påverka oberoendet. Resultatet visar att revisorer tycks vara mer benägna att 
acceptera gåvor och relationer till sina klienter än vad de är benägna att ge vika för 
påtryckningar och ekonomiska incitament. Resultatet ger också ett intryck av att oavsett 
släktband tycks revisorerna anse att det är oacceptabelt att ta sig an ett uppdrag där revisorn är 
släkt med exempelvis någon i företagsledningen, även om släktbandet är avlägset. Däremot 
tycks de inte vara lika restriktiva kring att skapa relationer eftersom en stor andel av de revisorer 
som besvarade enkäten anser att det är acceptabelt att gå på event med sina klienter. Detta kan 
tänkas bero på att revisionsbyråerna är vinstdrivande företag som av den anledningen är 
beroende av att upprätthålla en god relation till sina klienter (Krishna Moorthy, Seetharaman 
och Saravanan 2010).  
 
Att revisorer är mer benägna att acceptera gåvor och relationer kan möjligen bero på att det 
finns en tydligare reglering avseende påtryckningar och ekonomiska incitament (FAR u.å.a). 
FAR´s analysmodell definierar vänskapshot som närstående relationer, men det framgår inte 
lika tydligt hur övriga relationer ska hanteras, vilket kan vara en förklaring till varför revisorer 
generellt är benägna att utföra exempelvis vissa aktiviteter tillsammans med sina klienter. Det 
tycks också vara så att revisorer i högre grad identifierar sig med sin profession och 
revisionsbyrå än vad de identifierar sig med sina klienter. Att revisorer generellt identifierar sig 
mer med professionen kan troligen ha sin förklaring i den omfattande utbildning som krävs för 
att arbeta som revisor (Revisorsinspektionen u.å.a).   
 
Resultatet indikerar även att revisorer till viss del beaktar sitt rykte i samband med revision 
vilket bland annat kan bero på att revisorns rykte är en faktor som påverkar de personliga 
karriärmöjligheterna (Gardberg & Ericson 2014). Det kan också vara av betydelse att ett gott 
rykte gör att klienter är villiga att betala ett högre arvode (Gardberg & Ericson 2014). Samtidigt 
kan beaktande av rykte ses som ett hot mot oberoende då det kan vara en anledning till att 
undvika legala tvister (Krishna Moorthy, Seetharaman & Saravanan 2010).  

5.7.2 Analys av skillnader i revisorers agerande 
Avseende vilka skillnader som finns beträffande revisorers agerande för att upprätthålla sitt 
oberoende finner vi flera statistiska samband mellan de oberoende och de beroende variablerna.  
Korrelationsmatrisen indikerar att äldre revisorer tycks vara mindre benägna att acceptera gåvor 
än de yngre revisorerna. Detta samband är också signifikant i regressionsanalysen. Att äldre 
revisorer tycks vara mindre benägna att ta emot gåvor skulle kunna kopplas till Fisher (2007) 
som menar att det kan vara svårt att avgöra vad som uppfattas som en muta och gåva. Det skulle 
därmed kunna vara så att äldre revisorer har lättare för att bedöma vilka typer av gåvor som är 
acceptabla, vilket kan förklara det signifikanta sambandet mellan ålder och gåvor i 
korrelationsmatrisen. Att yngre revisorer tycks vara mer benägna än de äldre revisorerna att 
acceptera gåvor från sina klienter är något som också skulle kunna kopplas till olikheter i 
generationer. Enligt Kapoor och Salomon (2011) föredrar 1980 till 1990-talister tydliga 
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riktlinjer och regler. Vilka typer av gåvor som är acceptabla att ta emot finns det möjligen inte 
helt tydliga riktlinjer kring. Då detta är mer av en bedömningsfråga och då 1980 till 1990-
talisterna enligt Kapoor och Salomon (2011) inte är så självständiga som föregående 
generationer, skulle det kunna förklara varför ålder har betydelse i hur revisorerna agerar 
gentemot gåvor. 
 
Varken korrelationsanalysen eller regressionsanalysen innehåller några signifikanta samband 
mellan social identitet och någon av de oberoende variablerna, vilket är intressant då tidigare 
studier påvisat att revisorer med längre erfarenhet är mindre benägna att identifiera sig med sina 
klienter i jämförelse med oerfarna revisorer (Bamber & Iyer 2007: Öhman & Svanberg 2015).  
Resultatet ger därmed inte något stöd för hypotesen om att kvinnliga revisorer är mer benägna 
än manliga revisorer att identifiera sig med sina klienter. Detta trots att Bamber och Iyer (2007) 
påpekat att kön är en faktor som påverkar den sociala identiteten, samt att Bernstein (2006) och 
Gunkel et al. (2007) påtalat att kvinnor besitter egenskaper som kan göra dem mer benägna till 
att identifiera sig med sina klienter. Signifikanta samband saknas även mellan professionalism 
och de oberoende variablerna. Vi kan därmed inte förklara skillnader vad gäller identifiering 
med professionen utifrån variablerna ålder och erfarenhet trots att Bruzelius och Skärvad (2017) 
visade att äldre personer i högre grad än yngre arbetar i syfte att utveckla sig själv och där 
Collier (2012) belyser att sinnestillståndet och attityden till arbetet är av vikt för att agera 
professionellt.  
 
Utifrån korrelationsmatrisen går det också att utläsa att de yngre revisorerna tycks vara mer 
benägna till närmare relationer med sina klienter än de äldre revisorerna. Detta samband är 
också signifikant i regressionsanalysen. Att dessa variabler korrelerar med varandra kan 
möjligen kopplas till att den yngre generationen enligt Kapoor och Salomon (2011) tycker om 
att arbeta i grupp, vilket möjligen kan förklara varför yngre revisorer tycks vara mer benägna 
att acceptera närmare relationer till sina klienter. Yngre generationer kan därmed finna det 
naturligt att exempelvis gå på event eller delta i idrottsaktiviteter tillsammans med sina klienter 
på ett annat sätt än de äldre revisorerna gör. Vänskapshot kan möjligen vara svårdefinierat, 
vilket kan leda till att yngre revisorer upplever en osäkerhet kring vart gränsen går kring 
relationer eftersom de yngre enligt Kapoor och Salomon (2011) önskar tydliga riktlinjer. 
Resultatet visar också ett signifikant negativt samband mellan kön och relationer som ger stöd 
till hypotesen H4c: Manliga revisorer är mer benägna än kvinnliga revisorer till närmare 
relationer med sina klienter. Detta kan möjligen förklaras av att män enligt Sharma och 
Schischke (2007) är mer riskbenägna och nätverkande än kvinnor. Även Hardies, Breesch och 
Branson (2013) påtalar att det finns omfattande litteratur som visat att män är mer riskbenägna 
än kvinnor. Mäns egenskaper som nätverkande och riskbenägna kan således vara en förklaring 
till att män accepterar närmare relationer till sina klienter än vad kvinnor gör.  
 
Vidare visar resultatet att de revisorer som arbetar i storstäder tycks vara mindre benägna till 
relationer med sina klienter än revisorer som arbetar i mindre städer. Regressionsanalysen visar 
också ett signifikant samband mellan dessa variabler. Detta samband ger således stöd till 
hypotesen H4d: Det finns ett negativt samband mellan storlek på ort och revisorers benägenhet 
till närmare relationer med sina klienter. Att revisorer som är verksamma på mindre orter är 
mer benägna till relationer med sina klienter är något som kan härledas till Öhman (2004), som 
påtalade att det på en mindre ort kan vara svårare att inte ha en relation till sin klient då revisorn 
i högre grad riskerar att träffa sin klient utanför arbetstid. Detta kan ses som naturligt då en 
större ort har fler antal invånare och risken är därmed mindre att revisorn riskerar att möta sin 
klient på fritiden.  
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Det finns dock inga statistiska samband som ger stöd för att revisorer på mindre byråer skulle 
vara mer benägna till närmare relationer till sina klienter i jämförelse med revisorer på större 
byråer. Detta trots att Krishna Moorthy, Seetharaman och Saravanan (2010) påtalar att mindre 
byråer har större ekonomiska incitament att behålla en viktig klient, vilket kan leda till 
mångåriga revisionsuppdrag som i sin tur kan innebära en potentiell risk för att relationen 
mellan revisor och klient blir för nära. Då Öhman och Svanberg (2015) visat att erfarna 
revisorer är mindre benägna att identifiera sig med sina klienter antog vi att de möjligen även 
skulle ha lättare för att hantera klientrelationer. Resultatet i denna studie ger dock inget stöd för 
detta resonemang då det inte finns några statistiska samband som stödjer att revisorer med 
längre erfarenhet är mindre benägna till närmare relationer med sina klienter i jämförelse med 
oerfarna revisorer. 
 
Resultatet visar att ingen av de oberoende variablerna kan förklara skillnader i agerandet kring 
variabeln påtryckningar. Modellerna var inte signifikanta och vi kunde därmed inte finna stöd 
för Mårtenssons och Jokikokkos (2017) argument för att större revisionsbyråer inte är lika 
känsliga för påtryckningar som mindre revisionsbyråer. Enligt Ye, Cheng och Gao (2014) är 
revisorer med längre erfarenhet inte lika mottagliga för påtryckningar som sina oerfarna 
kollegor, vilket vi inte finner stöd för i denna studie. Resultatet överensstämmer därmed inte 
heller med Bamber och Iyer (2007) som visade att erfarenhet kan påverka om revisorn tar 
klientens ställning. Det finns indikationer på att det kan finnas samband mellan kön och 
påtryckningar, dock uppfyller inte modellen studiens signifikansnivå. 
 
Resultatet visar att det finns ett signifikant negativt samband mellan ålder och rykte vilket gör 
att vår hypotes: H6b: Det finns ett negativt samband mellan ålder och revisorers beaktande av 
rykte får stöd. Detta kan kopplas till att 1950 till 1960-talister inte tycks bry sig om vad andra 
tycker (Parment 2013). Vidare finner studien inget signifikant samband mellan storlek på byrå 
och rykte trots att större revisionsbyråer enligt Andersson och Nilsson (2013) i högre grad 
utfärdar fortlevnadsvarningar än mindre byråer för att skydda sitt varumärke och rykte. Utöver 
dessa finns det ett samband mellan kön och rykte som visar att manliga revisorer i högre grad 
beaktar sitt rykte i jämförelse med kvinnliga revisorer. Även detta samband skulle möjligen 
kunna bero på att män enligt Sharma och Schischke (2007) är mer nätverkande och sociala och 
därmed månar mer om sitt rykte än vad kvinnor gör. Dock talar detta samband emot Gunkel et 
al. (2007) som påtalade att kvinnor i högre grad än män bryr sig om sitt rykte. 
 
Variabeln ekonomi har signifikanta samband med flera av de oberoende variablerna både i 
korrelationsanalysen och i regressionsanalysen. Det går att utläsa att män tycks vara mer 
benägna att beakta ekonomiska intressen än kvinnor. Detta ger således stöd till hypotesen H7b: 
Manliga revisorer beaktar i högre grad än kvinnliga revisorer klientens ekonomiska betydelse, 
vilket överensstämmer med Gunkel et al. (2007) som visat att män i högre grad värdesätter och 
bryr sig mer om lönen än vad kvinnor gör. Detta skulle möjligen också kunna vara en orsak till 
varför männen tycks vara mer känsliga för påtryckningar än kvinnor. En koppling kan möjligen 
även göras till Hardies, Breesch och Branson (2014) som visat att män är mindre benägna att 
utfärda fortlevnadsvarningar, vilket skulle kunna ha sin förklaring i att män i högre grad beaktar 
klientens ekonomiska betydelse.  
 
Utifrån korrelationsanalysen går det att utläsa att revisorer som arbetar för större byråer tycks 
vara mer benägna att beakta ekonomiska intressen. Detta är dock inte signifikant i 
regressionsanalysen men är ändå av intresse att analysera då det motsätter sig vår hypotes H7a: 
Revisorer på mindre byråer beaktar i högre grad klientens ekonomiska betydelse i jämförelse 
med revisorer på större byråer. Revisionsbyråer är vinstdrivande företag (Krishna Moorthy, 
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Seetharaman & Saravanan 2010). Av denna anledning kan det möjligen vara så att revisorer på 
större byråer känner press att öka byråns intäkter för att byråns mål kan vara att ta nya 
marknadsandelar. Konkurrensen mellan de stora byråerna är möjligen större än konkurrensen 
mellan de små byråerna, vilket kan vara en förklaring till varför revisorer verksamma i stora 
byråer är mer benägna att agera utifrån ekonomiska intressen. 
 
Slutligen finns det även indikationer på att allt eftersom revisorerna blir äldre är de mindre 
benägna att beakta ekonomiska intressen i samband med revisionen. Att yngre revisorer är mer 
benägna att beakta det ekonomiska intresset i jämförelse med de äldre revisorerna kan tänkas 
bero på att den yngre generationen enligt Bruzelius och Skärvad (2017) arbetar för att leva. 
Detta kan således göra att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt för att få en högre 
levnadsstandard. En anledning till detta skulle kunna vara hur dagens samhälle är uppbyggt där 
unga har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden samt att den teknologiska utvecklingen gör 
att de ständigt inspireras av sociala medier och möjligen känner ett större behov av status. 
Korrelationsmatrisen och regressionsanalysen visade även att en revisor med kortare erfarenhet 
i högre grad beaktar klientens ekonomiska intressen i jämförelse med revisorer med längre 
erfarenhet. Någon förklaring till vad detta kan bero på är inget som kan härledas från den 
teoretiska referensramen. Däremot är det tydligt att variablerna erfarenhet och ålder har en stark 
positiv korrelation med varandra vilket kan innebära att detta samband kan kopplas till 
detsamma som korrelationen mellan ålder och ekonomi. 

6. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenteras denna studies slutsatser, det vill säga vad som framkommit i denna 
studie. Vidare behandlas förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Intrycket är att revisorer tycks agera utifrån en strategi där de i högre grad accepterar gåvor och 
relationer, faktorer som inte har någon större påverkan på deras ekonomiska ställning och som 
det inte finns tydliga riktlinjer kring. Motsatta faktorer som kan ha en inverkan på revisorernas 
ekonomiska ställning tycks strategiskt hanteras mer restriktivt, såsom variablerna ekonomi och 
påtryckningar. Avseende revisorers syn på relationer med klienter tycks de dock se allvarligare 
på närståendehot såsom släktrelationer än vänskapshot.  
 
En första slutsats kring om det finns skillnader i revisorers strategi för att upprätthålla 
oberoendet är att det tycks finnas vissa skillnader. Dessa skillnader kan utifrån denna studie 
förklaras av variablerna storlek på ort, erfarenhet, ålder och kön. Detta då fyra av studiens 
hypoteser får stöd samt att vi utöver dem funnit ytterligare statistiska samband som indikerar 
skillnader. Utifrån de hypoteser som får stöd pekar således studien på att revisorers kön är av 
betydelse för hur de hanterar klientrelationer och beaktar ekonomiska intressen. Även storleken 
på orten där revisorer är verksamma tycks vara av betydelse för hur de hanterar klientrelationer. 
Studien indikerar även att revisorers ålder är av betydelse för i vilken grad de beaktar ryktet.  
 
Avseende skillnader i agerande beroende på kön finner vi stöd för att männen i jämförelse med 
kvinnor tycks vara mer benägna till närmare relationer med sina klienter, att beakta ekonomiska 
intressen och att beakta sitt rykte. Att männen generellt är mer nätverkande är också något som 
Forret och Dougherty (2004) påtalat. Resultatet stämmer även överens med Gunkel et al. (2007) 
som visat att männen värderar lönen högre än kvinnor. Att ta hänsyn till är dock att nätverkande 
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med klienterna inte bara ska ses som ett hot mot oberoendet utan också något som kan vara en 
fördel för revisionskvaliteten (Hermansson, Hjalmarsson & Collin 2015). Resultatet visar även 
att revisorer på mindre orter tycks acceptera närmare relationer med sina klienter i jämförelse 
med revisorer verksamma i storstäder. Således kan det finnas en större risk för vänskapshot i 
mindre orter, vilket överensstämmer med Öhman (2004) som påtalat att möjligheten för sociala 
kontakter utanför arbetstid är högre mellan revisorer och klienter på mindre orter.  
 
Utmärkande i studien är att det utöver de hypoteser som testats finns flera statistiska samband 
som antyder att yngre revisorer tycks agera annorlunda mot sina klienter i jämförelse med äldre 
revisorer. Resultatet indikerar att yngre revisorer är mer benägna att acceptera gåvor och 
närmare relationer till klienter och i högre grad beakta ekonomiska intressen och ryktet. En 
slutsats utifrån detta blir därmed att de yngre revisorerna tycks ha en mer öppen inställning i 
sitt agerande gentemot de variabler som kan påverka oberoendet. Detta kan sannolikt bero på 
de karaktärsdrag som kännetecknar generationen då 1980- och 1990-talister är en generation 
som önskar tydliga regler och riktlinjer, men som även uppskattar flexibilitet (Kapoor & 
Salomon 2011). Då dagens riktlinjer för oberoendet är öppen för tolkning och kräver en egen 
bedömning av revisorerna kan en osäkerhet kring vad som är acceptabelt vara en förklaring till 
skillnader i revisorers agerande. Således är det därmed rimligt att ifrågasätta om dagens 
riktlinjer är väl anpassade för den yngre generationen som präglats av andra 
uppväxtförhållanden än de äldre revisorerna. Enligt Fisher (2007) är det viktigt att 
organisationer utvecklar uppförandekoder och policys. Detta skulle därmed kunna vara viktigt 
för revisionsbyråer att ta i beaktning för att möta den yngre generationen. På så sätt skulle 
revisorerna möjligtvis kunna agera mer likartat oavsett ålder. Det kan dock också tänkas att 
med åldern kommer erfarenhet som gör att yngre revisorer växer in i sin yrkesroll eftersom Ye, 
Cheng och Gao (2014) visat att revisorer med längre erfarenhet generellt levererar en högre 
revisionskvalitet samt är mindre känsliga för tidspress och påtryckningar.   
 
Flertalet av studiens hypoteser får däremot inte stöd. Slutsatsen blir därmed att revisorers kön 
inte tycks vara av betydelse för hur benägna de är att ta emot gåvor samt i vilken utsträckning 
de identifierar sig med sina klienter. Längden på revisorns erfarenhet är inte heller något som 
tycks påverka benägenheten att acceptera gåvor, identifiera sig med professionen, benägenhet 
till närmare relationer med klienter eller mottaglighet för påtryckningar. Vidare finner studien 
inga samband som styrker att revisorers ålder är av betydelse för klientidentifiering eller 
identifiering med professionen. Storleken på den byrå som revisorer är verksamma tycks inte 
heller vara av betydelse för hur revisorer hanterar relationer, beaktar sitt rykte eller beaktar 
klienters ekonomiska betydelse. Detta är en aning förvånande då Krishna Moorthy, 
Seetharaman och Saravanan (2010) påtalat att mindre byråer kan vara i större behov av att 
behålla en viktig klient och således kan ha ekonomiska incitament till närmare relationer i 
jämförelse med större byråer. 
 
Slutligen kan vi därmed konstatera att det tycks finnas vissa skillnader i revisorers strategi för 
att upprätthålla oberoendet. Att ta i beaktning är dock att slutsatserna får dras med en aning 
försiktighet med anledning av en relativt låg svarsfrekvens och ett fåtal enkätfrågor av 
bristfällig kvalitet.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 
Då denna studie behandlar revisorers agerande kring oberoendet, skulle det vara av intresse att 
studera motpartens agerande i en kommande studie. Det vill säga hur klienterna agerar och 
vilken inställning de har till att exempelvis ge revisorerna gåvor eller utföra aktiviteter 
tillsammans med sin revisor samt hur de ser på att upprätthålla en god relation till sin revisor. I 
denna studie har det framkommit att det finns skillnader i hur revisorer agerar beroende på 
ålder. Med tanke på att det kan finnas en risk för att de yngre revisorerna inte är lika restriktiva 
i sitt agerande är frågan hur revisionsprofessionens framtid ser ut? Det vore därför intressant att 
genom en kvalitativ studie skapa förståelse för varför revisorer agerar på ett visst sätt utifrån 
deras ålder. Då studien inte fokuserat på klientperspektivet vore det även intressant att 
undersöka om revisorers agerande kan förklaras utifrån vem klienten är och dess betydelse 
såsom bland annat Umar och Anandarajan (2004) indikerar. Vidare täcker de multipla 
regressionsanalyser som presenteras i denna studie enbart en liten del av de beroende variabler 
som kan påverka revisorernas oberoende. Således skulle det vara intressant att utföra vidare 
studier för att undersöka vilka eventuella andra faktorer som skulle kunna ha inverkan på 
revisorers oberoende och i vilken grad. 
 
Denna studie indikerar att revisorer är mer benägna till att acceptera gåvor och relationer i 
jämförelse med ekonomiska intressen och påtryckningar. Vår analys av detta är att det möjligen 
kan bero på att det finns tydligare regler och riktlinjer kring ekonomi och påtryckningar. Det 
vore därför intressant att i vidare studier undersöka om revisorer önskar tydligare riktlinjer kring 
exempelvis gåvor och relationer för att möjligen kunna bli mer likartade i sitt agerande. Vidare 
vore det av intresse att undersöka i vilken utsträckning tydligare riktlinjer skulle kunna påverka 
oberoendet i praktiken.  
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