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Abstract 
Audits in accounting are a guarantee function for those who have an interest in a company and 

because of that the society has high demands on the audit quality. The audit quality is determined by 

the auditor’s competence and level of independence, which means that circumstances that influence 

either of these two will have an effect on the audit’s quality. There are many ways to influence the 

independence of an auditor, the relationship to the client being one of them. One factor that 

determines this relationship is how the auditor identifies with the clients. According to the theory of 

social identity we define our self’s through identification with social groups or organisations. This 

means that a strong identification with the client could have an impact on the independence of the 

auditor. The second corner stone in audit quality is the competence of the auditor. In the strive for 

high quality of the audits of accounting high demands are put on the auditor, as a professional, and 

some of these are sources of stress. Competence can be seen as a person’s potential to act in 

relation to a certain task or situation which means that the competence of the auditor to some 

degree determined how they perform under stressful situations. Auditors are constantly working 

under time pressure and a common tool for control and performance evaluation is time budgets. In 

stressful situation we can, as people, act dysfunctional and the time budget can be a stress factor 

that creates this behaviour. The dysfunctional behaviour is made visible by lower audit quality and 

underestimated time reports.   

The aim of this thesis is to see how the audit quality foundations, in the form of competence and 

independence, are influenced by time pressure, which results in dysfunctional behaviour, and client 

identification. A sub target is to evaluate if there is a difference between the dysfunctional behaviour 

and client identification depending on whether the client is average sized or the firms major client. 

To reach the aim a quantitative investigation has been made where 268 Swedish auditors has 

answered a web based survey. The results show that Swedish auditors identify themselves with their 

clients, but it has not been possible to show whether this identification affects the independence of 

the auditor. The results also show that dysfunctional behaviour occurs, but not to a high degree, 

however it is only possible to statistically determine that time budgets results in under reporting of 

time, not reduced audit quality practice. The interesting part of the results is that it is shown that 

there is a connection between the client identification and dysfunctional behaviour, which indicates 

that client identification can have negative impact on the audit quality. The comparison between the 

two client groups, based on client size, unexpectedly displays that an average sized client is regarded 

as more important for the firm than the largest client. The client identification is stronger with an 

average sized client and it is in working with these clients the dysfunctional behaviour appears more 

commonly.  

Keywords: audit quality, independence, social identity, client identification, time budget, time 

pressure, dysfunctional behavior. 
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Sammanfattning 
Revision är en garantifunktion för de intressenter som har ett intresse i ett företag och ur ett 

samhällsperspektiv är därför kraven på revisionskvaliteten höga. Revisionskvalitet byggs upp av 

revisorns kompetens och av revisorns oberoende, vilket innebär att faktorer som påverkar 

oberoendet och revisorns kompetens påverkar samtidigt kvaliteten på revisionen. Det finns många 

saker som kan hota revisorns oberoende varav ett av dessa hot är revisorns relation till klienten. En 

faktor som kan påverka denna relation är hur revisorn identifierar sig med sina klienter. Enligt teorin 

om social identitet definierar vi vår självbild genom att identifiera oss med sociala grupper eller 

organisationer. Detta innebär att en stark identifiering med klienten kan påverka revisorns 

oberoende. Den andra grundstenen i revisionskvalitet är revisorns kompetens.  I strävan efter hög 

revisionskvalitet ställs det höga krav på revisorn som yrkesutövare och många av dessa krav kan 

fungera som stressfaktorer. Kompetens kan ses som en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift eller situation vilket gör att revisorns kompetens till viss del påverkar hur 

denne agerar i en stressad situation. Revisorer arbetar under ständig tidspress och ett vanligt 

förekommande redskap för kontroll och som prestationsmått är tidsbudgetar. I stressade situationer 

kan vi som individer agera dysfunktionellt och för revisorn kan tidsbudgeten vara en stressfaktor som 

skapar detta dysfunktionella beteende. Det dysfunktionella beteendet visar sig genom minskad 

kvalitet på genomfört revisionsarbete och genom underrapportering av tid. 

Syftet med denna undersökning är att se hur revisionskvalitetens byggstenar, i form av kompetens 

och oberoende, påverkas av tidspress, som resulterar i ett dysfunktionellt beteende, och av 

klientidentifiering. Delsyftet är att se om det är någon skillnad i dysfunktionellt beteende och i 

klientidentifieringen vid arbete med en genomsnittlig klient mot arbete med den största klienten. 

För att uppnå syftet har en kvantitativ undersökning gjorts där 268 svenska revisorer svarat på en 

webbaserad enkät. Resultaten visar att svenska revisorer identifierar sig med sina klienter, men det 

går inte att visa på att denna identifiering påverkar revisorns oberoende.  Resultaten visar också på 

att dysfunktionellt beteende förekommer men inte i någon stor utsträckning och det går bara att 

statistiskt säkerställa att tidsbudgetpress genererar underrapportering av tid, inte minskad kvalitet 

på utfört revisionsarbete. Det intressanta med resultaten är att de visar att det finns ett samband 

mellan klientidentifieringen och det dysfunktionella beteendet, vilket indikerar att klientidentifiering 

i slutändan kan ha inverkan på revisionskvaliteten. Jämförelsen mellan de två klientgrupperna, 

baserat på storlek, visar på ett motsatt resultat än förväntat, där en genomsnittlig klient ses som 

viktigare för företaget än den största. Det är med en genomsnittlig klient identifieringen är starkare 

och det är vid arbete med en genomsnittlig klient det dysfunktionella beteendet förkommer oftare. 

Nyckelord: revisionskvalitet, oberoende, social identitet, klientidentifiering, tidsbudget, tidspress, 

dysfunktionellt beteende.  
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1. Inledning 

 
Inledningsvis kommer en beskrivning av de bakomliggande faktorerna för denna uppsats 

problemområde, här ges en bakgrund till det valda ämnesområdet. Utifrån de problem som sedan 

lyfts fram kommer uppsatsens syfte att presenteras och därefter vilka begränsningar som finns och 

vilka avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens fortsatta innehåll 

och struktur.

 

1.1 Bakgrund 
Revision är en garantifunktion för de intressenter som har ett intresse i ett företag och kraven på en 

hög revisionskvalitet är därför stora sett ur ett samhällsperspektiv. Debatten om revisorns roll är ett 

ständigt aktuellt ämne. Europeiska kommissionen bidrog till debatten genom att ge ut Grönbok 

Revisionsplikt: Lärdom från krisen under hösten 2010. Där bland annat vikten av 

revisorns oberoende poängteras: 

Till skillnad från många andra branscher har revisorer dock en lagstadgad funktion: revisioner är ett 

juridiskt krav. Revisioner är avsedda att fungera som en lagstadgad garanti för investerare, långivare 

och affärsmotparter som har en andel eller ett affärsintresse i de enheter som konstitueras som 

aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar. Oberoende bör således vara en orubblig hörnsten 

i revisionsarbetet (Europeiska kommissionen, 2010, s 11). 

Att behålla oberoendet är viktigt för revisionskvaliteten och enligt Svanström (2008) är det just 

oberoendet tillsammans med kompetens som skapar revisionskvalitet. Detta innebär att faktorer 

som påverkar oberoendet och revisorns kompetens påverkar samtidigt kvaliteten på revisionen. 

Revisorn måste ständigt vara medveten om faktorer i sin omgivning som kan påverka eller skada 

oberoendet. I USA har revisorsrollen ändrats genom införandet av Sarbanes-Oxley Act1 2002 och i 

Grönboken finns flera förslag på hur revisorsrollen kan behöva ändras i Europa för att främja 

revisorns oberoende och objektivitet. Ett av dessa förslag är att en tredje part skulle ansvara för hur 

utnämning, arvodering och varaktighet av uppdraget ska se ut, istället för att detta görs upp mellan 

revisionsbyrån och det reviderade företaget. Ett annat förslag är att öka rotationen så att ett företag 

inte har samma revisor eller revisionsbyrå under en längre tid och ytterligare ett är att skapa rena 

revisionsföretag, där det är helt förbjudet att tillhandahålla andra tjänster än revisionstjänster. 

Vidare föreslår de att intäkterna från en enda kund inte får vara för stora i förhållande till byråns 

totala intäkter för att undvika ett ekonomiskt beroende. I tidigare forskning om revisorns oberoende 

finns det en stor mångfald och stort fokus ligger på hur ekonomiska krafter påverkar revisorns 

oberoende (Chung & Kallapur, 2003; Ghosh, Kallapur & Moon, 2009; Li, C., 2009; Reynolds & Francis, 

2000; Reynolds, Deis & Francis, 2004; m.fl.). För byråer som till viss del är ekonomiskt beroende av 

större klienter kan detta leda till att revisorns oberoende rubbas och rapportering sker till klientens 

fördel.  

                                                           
1
 Amerikansk lag som infördes för att bland annat öka säkerheten mot finansiellt bedrägeri som förknippats 

med de stora företagsskandaler som ägde rum runt millenniumskiftet (Prentice, 2005). 
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Relationen mellan revisorn och klienten är ett av fem hot mot oberoendet enligt revisorslagen 

(Revisorslag (2001:883)). Att ha en personlig relation med sin klient är ett hot mot oberoendet 

samtidigt som att ha en god relation med klienten är en förutsättning för revisionen. Revisorn måste 

känna sin klient för att kunna göra en effektiv och ändamålsenlig revision. För att relationen inte ska 

bli ett hot är det viktigt med en yrkesmässig skepsis gentemot den reviderade enheten (Europeiska 

kommissionen, 2010). Även hur oberoendet påverkas av revisorns förhållande till klienten har 

intresserat forskarna. Ett vanligt förekommande undersökningsområde är om oberoendet påverkas 

av hur länge en revisor reviderat samma klient (Iyer, & Rama, 2004; Li, 2010; Nasser, Wahid, Nazri & 

Hudaib, 2006;), men det finns lite forskning om hur sociala incitament påverkar oberoendet. Där ger 

Bamber och Iyer (2007) ytterligare en dimension genom att de undersöker hur revisorn identifierar 

sig med sin klient och hur detta påverkar oberoendet, de undersöker en kognitivt personlig relation 

mellan revisorn och dess klient.  

Kompetens kan ses som en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift eller 

situation (Ellström, 1992). Beroende på kompetensnivån kan en situation hanteras på olika sätt. I 

strävan efter hög revisionskvalitet ställs det stora krav på revisorn som yrkesutövare och många av 

dessa krav kan fungera som stressfaktorer.  En situation som upplevs som mycket stressande för en 

person kan för en person med högre kompetens upplevas som mindre stressande. Revisorns 

kompetens påverkar på så sätt dennes agerande i en stressad situation. Johnson, Khurana och 

Reynolds (2002) menar att kompetensen på större byråer är högre då dessa har ofta satsar mycket 

på utbildning och har omfattande upplärningsprogram för sina anställda. Något som kan fungera som 

stressfaktor är att revisorer arbetar under ständig tidspress. Att använda en tidsbudget för ett 

revisionsuppdrag är ett vanligt förekommande redskap, både som kontrollfunktion och som 

prestationsmått. Tidsbudgeten sätter revisorn i en kompromissituation, där revisorn själv måste göra 

en avvägning av hur hög standard arbetet ska hålla och hur mycket tid som ska läggas på varje 

revisionssteg (McNamara & Liyanarachchi, 2008) När beslut ska fattas under tidspress, när egen 

vinning ställs mot kvalitet, hamnar individen i ett etisk och moraliskt dilemma (Scott & McManus, 

2010), något som kan upplevas som stressande. Det är svårt att mäta kvaliteten på revisionsarbetet, 

medan det är lätt att mäta om tidsbudgeten hålls, vilket gör detta till ett lättanvänt mått vid 

utvärdering av personalens prestationer. När tidsbudgeten används som prestationsmått kan det 

karriärmässigt vara skadligt att inte uppnå den och i ett sådant läge kan det även vara känsligt att ta 

upp tidsbudgetproblem med sin chef. På stora byråer är det en kulturell norm att komma under sin 

tidsbudget.(Ibid.)  

Att arbeta under tidspress kan skapa ett dysfunktionellt beteende, det vill säga ett beteende som har 

en negativ effekt på revisionskvaliteten. Att tidspress skapar ett dysfunktionellt beteende har i flera 

decennier varit ett område som intresserat forskarna (Margheim & Pany, 1986; McNamara & 

Liyanarachchi, 2008; Otley & Pierce, 1995; Paino, Ismail & Smith, 2010; Pierce & Sweeney, 2004). 

Dock bör inte tidspressen ses som en isolerad faktor, utan bör ses som en del av revisionens 

dynamiska miljö (Coram, Ng & Woodliff, 2004). Andra faktorer som också kan ge ett dysfunktionellt 

beteende kan vara vilken typ av ledarstil chefen har och hur arbetsklimatet är (Kelly & Mergheim, 

1990; Otley & Pierce, 1995).  

Sett ur ett samhällsperspektiv är revisionskvaliteten helt avgörande för den garantifunktion som 

revisionen har. Detta gör att kompetens och oberoende är de viktigaste bitarna för en revisor att 

bygga sitt arbete på.  
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1.2 Problemdiskussion 
Revisorns arbete styrs av lagar, regler och normer. För att fatta välgrundade beslut är det en fördel 

att veta vilka faktorer som påverkar tillämpningen av dessa (Arnold Sr., Bernardi & Neidermeyer, 

1999). En bestämmelse säger att revisorn måste vara oberoende. Ett av de hot som revisorns 

oberoende ställs inför är relationen till klienten. Åtgärder för att minska hotet mot revisorns 

oberoende kan se olika ut beroende på vad som orsakar hotet. Åtgärder som krävs för att minska ett 

hot som kommer från finansiella krafter ser troligtvis inte lika ut som de åtgärder som krävs för att 

minska ett hot som kommer från relationspåverkande sociala krafter. Detta betyder att lagstiftaren 

kan behöva ta hänsyn till sociala incitament likaväl som ekonomiska i frågan om revisorns 

oberoende. Det blir alltså viktigt att förstå att hur en revisor identifierar sig med sin klient och hur 

det kan påverka oberoendet. Om det är viktigt att förstå hur denna identifiering sker blir det även 

intressant att titta på vad det är som påverkar denna identifiering.   

Inom en profession sker även en identifiering med själva professionen, att man känner en 

tillhörighet. Samma sak gäller med den organisation man arbetar för. Det kan uppstå en konflikt 

mellan tillhörigheten till professionen och tillhörigheten till den organisation man jobbar för. Denna 

konflikt kan bero på att de standarder som finns inom professionen inte stämmer överens med de 

krav som ställs av den organisation man arbetar för. Bamber och Iyer (2007) har kommit fram till att 

alla revisorer mer eller mindre identifierar sig med sina klienter och att de revisorer som har en hög 

grad av klientidentifiering är mer villiga att göra ett mer klientvänligt ställningstagande. De har även 

kommit fram till att mer erfarna revisorer och revisorer som har en större grad av identifiering med 

professionen är mindre benägna att göra detta klientvänliga ställningstagande. När revisorer visar en 

tydlig klientidentifikation är det viktigt att kunna avgöra när denna tillhörighet påverkar 

objektiviteten och oberoendet negativt (ibid.). 

Bamber och Iyer menar också att revisorns erfarenhet är förknippat med bättre arbetsprestationer 

vilket bör ha en positiv inverkan på oberoendet och i slutändan även på revisionskvaliteten. Om 

revisorn då utsätts för faktorer som försämrar arbetsprestationen ger det effekt på kvaliteten. En av 

de saker som har inverkan på arbetsprestationen är de kontrollsystem ett företag använder sig av, 

effekten av dessa kan vara både positiv och negativ. När de har en negativ effekt har det visat sig att 

det finns en koppling mellan ett dysfunktionellt beteende och dess kontrollsystem (Otley & Pierce, 

1995). Ett exempel på kontrollsystem att använda sig av tidsbudgetar. McNamara och Liyanarachchi 

(2008) har funnit att tidspress leder till ett dysfunktionellt beteende men Buchheit, Pasewark Jr och 

Strawser (2003) har även funnit att tidsbudgetarna blivit mer realistiska, vilket minskat pressen på 

revisorerna. 

Tanken med denna underökning är att bygga vidare på Bambers och Iyers (2007) undersökning om 

hur revisorer identifierar sig med sin klient, samt McNamaras och Liyanarachchis (2008) 

undersökning om hur tidsbudgetarbete leder till ett dysfunktionellt beteende. Denna undersökning 

kommer att göras bland svenska revisorer där ingen likande undersökning gjorts. Tidigare forskning 

om dysfunktionellt beteende har huvudsakligen kretsat runt hur tidspress påverkar detta beteende 

och i denna studie ges en möjlighet att se om det även finns andra saker som kan ha effekt på detta 

beteende, till exempel revisorns identifiering med klienten. I Bambers och Iyers undersökning ligger 

fokus på revisorns identifiering med klienten, men detta ställs även i relation till identifieringen med 

professionen och det företag revisorn arbetar på. I deras studie har respondenterna fått svara på 

frågorna med deras största klient i åtanke, i denna undersökning kommer detta kompletteras med 
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att se om det finns någon skillnad mellan den största klient och med en genomsnittlig klient när det 

gäller klientidentifiering och ett dysfunktionellt beteende. 

 Två saker sägs vara byggstenarna till revisionskvalitet, nämligen oberoende och kompetens 

(Svanström, 2008) och i denna uppsats undersöks för respektive byggsten en påverkande faktor som 

i slutändan kan ha effekt på revisionskvaliteten, se figur 1. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Bild av påverkande faktorer för revisionskvalitet. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att se hur revisionskvalitetens byggstenar, i form av kompetens 

och oberoende, påverkas av tidspress som resulterar i ett dysfunktionellt beteende och av 

klientidentifiering. Delsyftet är att se om det är någon skillnad i dysfunktionellt beteende och i 

klientidentifieringen vid arbete med den största klienten och vid arbete med en genomsnittlig klient. 

1.4 Disposition 
Nedan beskrivs uppsatsens fortsatta innehåll och struktur. 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga ansats. Vidare kommer en redogörelse för och 

motivering till vald vetenskaplig metod och därefter även datainsamlingsmetod. I stycket om 

datainsamlingsmetod finns en beskrivning av hur operationaliseringen gått till, en förklaring till hur 

urvalet gjorts och en diskussion om uppsatsens trovärdighet.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer en redogörelse för de teorier som anses relevanta för ämnet och som 

kommer att användas som referens vid analys och skapandet av de slutsatser som detta arbete ska 

generera. De aktuella teorierna är social identitet, revisorns oberoende, krav på revisorns kompetens 

och arbetsrelaterad stress. Kapitlet avslutas med en teoretisk samspelsmodell och uppställning av 

arbetets hypoteser. 

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel ges en sammanfattning av insamlad primärdata. Empirin bygger på den enkät som 268 

svenska revisorer svarats på. Först ges en övergripande bild av enkätens uppbyggnad och därefter 
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ges en samlad bild av vad respondenterna svarat, svaren är uppdelade i åtta stycken för att göra dem 

lättöverskådliga. Avslutningsvis kommer en bortfallsanalys. 

Kapitel 5: Analys och resultat 

I detta kapitel görs en statistisk analys av det empiriska material som samlats in. Flera olika 

analysmetoder har använts beroende på hypotesernas utformning. De olika analysmetoderna 

presenteras samt de resultat som de gett. Därefter avslutas kapitlet med en test av hypoteserna. 

Kapitel 6: Slutsatser 

I det sista och avslutande kapitlet görs en summering av resultaten och de slutsatser som går att dra 

av analysen presenteras. Kapitlet innehåller egna reflektioner och avrundas med förslag på fortsatt 

forskning inom det aktuella området. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga ansats. Vidare kommer en redogörelse för och 

motivering till vald vetenskaplig metod och därefter även datainsamlingsmetod. I stycket om 

datainsamlingsmetod finns en beskrivning av hur operationaliseringen gått till, en förklaring till hur 

urvalet gjorts och en diskussion om uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Vetenskapsteori handlar om vilken syn på verkligheten den som gör en undersökningen har och 

dennes bild av hur verkligheten bör studeras. I denna teori finns en paradox som säger att 

vetenskapen söker sanningen samtidigt som vetenskapen ständigt går framåt (Thurén, 2007). Enligt 

Thurén finns det enkelt uttryckt två sätt att komma ifrån denna paradox, antingen genom att se på 

vetenskapen som en dogmatiker, som säger sig vet vad som är det enda rätta och vad som är sant, 

eller som en relativist, som ser allting som relativt, det finns ingen absolut sanning utan det ligger en 

viss sanning i alla teorier och verkligheten kan ses ur alla dessa perspektiv. Han menar att det finns 

två huvudinriktningar inom vetenskapsteorin som har sin grund i dessa tankesätt. De två extremerna 

i skolbildningen är den logiska positivismen och hermeneutiken och det vanligaste är att det finns 

inslag från dem båda i en forskares tankesätt. Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapen, 

med en tro på den absoluta kunskapen. Enligt detta tankesätt grundas fakta på hårddata, iakttagelser 

sker med sinnena och logiska uträkningar görs. Hermeneutiken har en humanistisk inriktning och är 

mer öppna för relativistiska tankegångar. Enligt det tankesättet är varje situation unik och för att 

korrekt återge eller analysera situationen måste unika verktyg utformas som är anpassade för den 

särskilda situationen. Att använda sig av generaliserade analysformer innebär enligt hermeneutiken 

att undersökningen kommer att analysera fel företeelse eller missa att fånga information av intresse 

för den aktuella undersökningen (ibid.). 

Det finns två sätt att dra slutsatser, genom induktion eller genom deduktion. Induktionsmetoden 

innebär att allmänna och generella slutsatser dras från empirisk fakta och deduktionsmetoden 

innebär att logiska slutsatser dras utifrån lagar och teorier. Holme och Solvang (1986/1997) beskriver 

induktion som upptäcktens väg och deduktion som bevisandets väg. Dessa två metoder kan 

kombineras i en hypotetiskt-deduktiv metod, vilken är positivismens favoritmetod (Thurén, 2007) 

och den mest använda metoden (Holme & Solvang, 1986/1997). Ansatsen i denna undersökning 

är hypotetiskt-deduktiv då hypoteser kommer att ställas upp utifrån befintliga teorier för 

att sedan testas empiriskt. 

2.2 Vetenskaplig metod 
Utifrån syftet med undersökningen ska ett metodval göras. Valet står mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ metod, eller en kombination av dessa två. Båda metoderna har det gemensamma målet att 

ge oss en förståelse för det samhälle vi lever i, men tillvägagångssättet skiljer dem åt. Den kvalitativa 

metoden hjälper oss att se totalsituationen, ökar förståelsen för processer och sammanhang och ger 

oss en bättre uppfattning om den enskildes situation medan den kvantitativa metoden är statistiskt 

generaliserande. Detta kan sammanfattas i att den kvalitativa metoden ger en förståelse och den 

kvantitativa ger en förklaring (ibid.). I denna undersökning kommer den kvantitativa metoden att 

användas då tanken är att se hur omfattande en viss företeelse är i en grupp genom att undersöka 

ett urval ur denna grupp. Den kvantitativa metoden är användbar när vi vill uttala oss om hur starka 
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samband är och metoden ger oss tvärsnittsinformation, vilket är ambitionen med denna 

undersökning. 

Båda metoderna har sina starka och svaga sidor. I den kvalitativa metoden går det att vara flexibel 

under studiens gång, uppfattningen om fenomenet som ska undersökas kan ändras och utvecklas 

vilket ger ständigt förbättrad förståelse för frågeställningen (ibid.). Svagheten med detta är att det 

gör det svårt att jämföra insamlad information. I den kvantitativa metoden får däremot ny kunskap 

som kommer fram under arbetets gång inte ändra undersökningens planering och upplägg, men 

detta möjliggör istället den generalisering av den insamlade informationen som detta arbete har för 

avsikt att göra.  

Det är inte ovanligt att respondenter blir engagerade i de problem de ställs inför, ett engagemang de 

bara kan dela med andra respondenter, detta gör att stickprovet kan skilja sig något från den grupp 

de representerar. Om detta engagemang är mycket starkt, vilket det inte förmodas vara i denna 

undersökning, kan det dominera över alla andra intryck respondenten möter och ge ett snedvridet 

resultat (ibid.). Den person som utför undersökningen och respondenterna kan dessutom ha olika 

verklighetsuppfattningar och värdepreferenser vilket gör att det forskaren frågar och önskar svar på 

kan tolkas annorlunda av respondenten. Respondenten kan också uppleva att de frågor forskaren 

ställer inte passar in på den situation denne är i, att denne inte ställs inför det problem forskaren 

försöker undersöka. Dessa problem ställs både den kvalitativa och den kvantitativa metoden inför 

och de är svåra att motverka, men de är viktiga att ha i åtanke vid analysen. 

Det är inte så att den ena eller den andra metoden är den enda rätta, men den ena kan passa bättre 

för att uppfylla studiens syfte. Utifrån vad som sägs ovan talar det för att den kvantitativa metoden 

ger den bästa möjligheten att uppfylla syftet med denna undersökning. Därför kommer denna 

undersökning att göras genom en kvantitativ, webbaserad, enkätundersökning och svaren på 

enkäten kommer att utgöra arbetets primärdata. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Utifrån den problemställning arbetet har behövs det källor som belyser problemet. En källa kan vara 

en förstahandskälla, som ger primärdata, eller en andrahandskälla, som ger sekundärdata. I en 

idealisk situation bör en total överblick skapas och kunskap inhämtas om vilka källor som finns 

tillgängliga och vilka av dessa som är relevanta. I praktiken är det svårt att uppnå denna totalbild då 

vi begränsas av tid, resurser och möjligheten att komma i kontakt med alla aktuella källor. Detta gör 

att vi åtminstone måste se till att vårt källmaterial, både primär- och sekundärdatat, ger en saklig bild 

av själva källan. (Ibid.) 

2.3.1 Sekundärdata 

En typ av källa är historiska dokument, dessa återspeglar de uppfattningar och den kunskap som 

fanns i ursprungssituationen vilket är något vi bör ha med oss vid tolkningen av dessa (Holme & 

Solvang, 1986/1997). I detta arbete utgör facklitteratur, artiklar och lagtext sekundärdata. Litteratur 

har jag främst sökt via Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA och de vetenskapliga artiklarna 

främst via databaserna Business Source Premier och Emerald.  Vid artikelsökningen har jag bland 

annat använt mig av sökord som auditors independence, client expectations, client importance, 

dysfunctional behaviour, social identity, time budget och time pressure. Vid artikelsökningen har 

även kedjereferenser använts, det vill säga att artiklar som refererats till i tidigare funna artiklar sökts 

fram.  
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2.3.2 Primärdata  

Primärdata i denna undersökning utgörs av de svar jag fått in på den enkät som gått ut, då svaren på 

dessa är revisorernas egna uppfattningar och ställningstaganden. I en enkät påverkas inte 

respondenten av den person som intervjuar, vilket är en fördel, men samtidigt har respondenten inte 

fått några följdfrågor vilket kan resultera i att viktig information gått förlorad. Tack vare att svaren i 

enkäten är standardiserade är de lätta att jämföra men samtidigt finns det en risk att frågorna tolkas 

olika av olika respondenter och på grund av detta ändå inte är jämförbara. Detta bör finnas i åtanke 

vid analysen. Standardisering i detta sammanhang innebär att respondenterna får samma frågor, i 

samma följd och att förhållandena vid frågesituationen är densamma (Ibid.). Svarssituationen är svår 

att standardisera. Ett försökt till standardisering av denna undersökning har gjorts genom att 

enkäten gått ut vid samma tidpunkt till alla respondenter och att den sändes till alla via deras e-post 

på arbetet. 

I denna underökning har respondenterna gjort personliga ställningstaganden och för att ge utrymme 

för detta är respondenterna anonyma i sina svar. Enkäten är utformad med hjälp av ett program för 

webbaserade undersökningar, EvaSys. I detta program går det inte att spåra vem som gett vilka svar. 

I de e-post som gått ut till respondenterna har det funnits en länk till enkäten och varje länk hade en 

unik identitetsbeteckning som inte varit möjlig för mig att spåra, därav anonymiteten. En av 

förutsättningarna för att en webbaserad undersökning ska vara genomförbar är att respondenterna 

har tillgång till en dator, att de har tillräckligt snabb uppkoppling och att de har datorvana (Hultåker, 

2007). Mycket av revisorns arbete sköts idag med hjälp av datorn vilket gör att dessa saker med 

största sannolikhet är uppfyllda. 

Vid enkätundersökningar är det rimligt att räkna med ett bortfall på 50-75 procent och vid en 

webbaserad undersökning till och med ännu högre (Trost, 2007). Några av orsakerna till detta är 

bland annat att det är lätt att glömma bort ett e-brev, e-brev kan sållas bort av spamfilter och e-

postadresser kan vara felaktiga eller gamla. Dessutom kan påminnelser om webenkäter uppfattas 

som tjatiga och därför ignoreras (Ibid.). I denna undersökning har enkäten skickats ut till 

respondenterna under en period på året då det är väl känt att yrkeskåren har en stor arbetsbörda, 

vilket medför en risk att bortfallet blivit ännu större än vad det kunna vara. För att öka 

svarsfrekvensen försökte jag i e-posten som gick ut med enkäten ge en bild av vad undersökningen 

skulle komma att handla om och poängtera att varje svar var av stor vikt för hela arbetet. Dessutom 

gick ett par påminnelser ut till de som ej svarat, samt att jag flyttade fram datumet för sista 

svarsdagen. Trots detta var det många som avstod från att svara, vilket även var väntat, och den 

totala svarsfrekvensen motsvarar i denna undersökning 23 procent med ett bortfall på 77 procent. 

2.3.3 Operationalisering  

För att lyckas koppla samman teorin med verkligheten behövs ett operationaliseringsarbete. Detta 

arbete innebär att nyckelbegrepp ur teorin, som säger något om problemformuleringen, tas fram och 

att dessa görs mätbara (Eliasson, 2006). Dessa nyckelbegrepp blir aktuella redan i arbetet med att ta 

fram sekundärdata, men det är först i operationaliseringsskedet som de ska bearbetas och göras 

mätbara.  I sekundärdatat finns oftast hjälpmedel för detta arbete då det är vanligt att samma eller 

liknande nyckelbegrepp gjorts mätbara redan i tidigare forskning. 

En svaghet i den kvantitativa metoden är att det inte finns någon garanti för att den empiri som 

samlas in har relevans för frågeställningen, upptäcks detta under insamlingsfasen är det för sent att 
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göra något åt problemet. För att undvika detta och för att säkerställa relevansen gäller det att ställa 

rätt frågor (Holme & Solvang, 1986/1997). Modellstudierna för detta arbete och de undersökningar 

som enkäten bygger på är Bambers och Iyers (2007) undersökning och McNamaras och 

Liyanarachchis (2008) undersökning. Enkäten som använts i denna undersökning finns att läsa i Bilaga 

A. Frågorna i dessa modellstudier är uppbyggda efter frågor som använts i tidigare undersökningar 

och har även använt av andra forskare vid senare tillfällen (se Kelley & Margheim, 1990; Otley och 

Pierce, 1996; Paino, Ismail & Smith, 2010). Detta betyder att frågorna testats tidigare och är 

anpassades för revisorer och deras förhållanden. Frågorna i denna undersökning är till stor del 

översatta från engelska till svenska och stor vikt har lagts på att den svenska översättningen ska bli så 

lättförståelig och tydlig som möjligt för att frågorna inte ska missuppfattas och på så vis försämra 

validiteten. Varje sektion i enkäten är uppbyggd genom att flera olika frågor berör samma 

nyckelbegrepp för att täcka in de hypoteser som ställs upp i stycke 3.4. Både i empirikapitlet och i 

analys och resultatkapitlet framgår det hur de olika frågorna använts. 

2.3.4 Urval 

I frågeställningen är undersökningsenheten revisorer, vilket gör att urvalsramen för undersökningen 

är alla godkända och auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR2 och som finns med i deras 

webbaserade medlemsregister, totalt cirka 3700 personer. Av dessa har ett urval på 1163 revisorer 

gjorts. Dessa har tagits ut genom ett tillfällighetsurval baserat på deras efternamn. Enligt Holme och 

Solvang (1986/1997) kan det vara riskabelt att göra ett tillfällighetsurval då dessa oftast inte är 

representativa för hela populationen. I detta fall har en bedömning gjorts att urvalet, trots 

urvalsmetoden, är representativ då efternamnet på respondenten inte anses ha någon påverkande 

effekt på undersökningen. 

2.3.5 Uppdelning i två grupper 

Delsyftet med denna uppsats är att se om det finns någon skillnad mellan en genomsnittlig klient och 

den största klienten när det gäller revisorns klientidentifikation och dysfunktionella beteende. Därför 

har respondenterna delats upp i två lika stora grupper, enligt samma metod som ovan, det vill säga 

genom tillfällighetsurval efter efternamn. Detta för att kunna göra en jämförelse mellan grupperna. 

Härefter benämna grupperna ”grupp S” och ”grupp G”. Frågorna i enkäten skiljer sig något åt för de 

två grupperna i sektion 3 och 6. Grupp S fick svara på dessa frågor med sin största klient i åtanke 

medan grupp G fick svara på dessa frågor med en genomsnittlig klient i åtanke. Frågeformulären 

finns att läsa i Bilaga A, i slutet av bilagan framgår det vilka frågor som skiljer de två grupperna åt. 

2.3.6 Reliabilitet och validitet 

Det är i operationaliseringsarbetet som reliabilitet och validitet byggs upp. Reliabilitet innebär att de 

mätningar som gjorts är korrekta och tillförlitliga, det innebär att oberoende av vem som gör 

undersökningen ska den ge samma resultat. Detta är i praktiken en omöjlighet då vi lever i en 

föränderlig värld, där individer och dess omgivning är under ständig utveckling och förändring. 

Tanken är dock att ge möjligheten till att göra en så lik undersökning som möjligt.  

För att stärka reliabiliteten i detta arbete är urvalsgruppen revisorer för att det är de som berörs av 

det fakta och de teorier som presenteras. Att det i en bilaga finns möjlighet att läsa de frågor och 

svarsalternativ respondenterna ställts inför stärker också reliabiliteten. Längre fram kommer det att 

                                                           
2
 FAR är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Organisationen bytte namn från FAR SRS i mars 

2010. 
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redogöras för vilka analysmetoder som använts och hur resultaten sammanställts vilket även det är 

en stärkande faktor för reliabiliteten. Ytterligare en är att enkäten skickats ut slumpmässigt där ingen 

respondent prioriterats eller bortprioriterats. 

Validitet innebär att författarna har undersökt det som de verkligen vill undersöka. Detta innebär att 

rätt frågor måste ställas och det är här operationaliseringen blir extra viktig då potentiella 

mätinstrument hämtas från litteratur inom området. Det lokaliseras också vilka mätinstrument som 

är användbara för att komplettera varandra. Ovan har operationaliseringsarbetet beskrivits och där 

beskrivs hur arbetet gått till för att få frågorna lättförståeliga. Om en fråga missuppfattas blir både 

reliabilitet och validiteten låg (Trost, 2007). Det går att dra statistiska slutsatser även från ett dåligt 

informationsmaterial vilket gör det ännu viktigare att rätt sak undersöks (Holme & Solvang, 

1986/1997). Det spelar inte någon roll hur hög reliabiliteten är om undersökningen inte är valid, för 

då undersöks fel saker och vi kan inte svara på vår fråga (ibid.). Ett sätt att ge detta arbete ytterligare 

validitet hade varit att testa frågorna på en eller ett par revisorer innan enkäten gick ut till hela 

gruppen för att få en försäkring om att frågorna även är tillämpliga i Sverige.  
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel kommer en redogörelse för de teorier som anses relevanta för ämnet och som kommer 

att användas som referens vid analys och skapandet av de slutsatser som detta arbete ska generera. 

De aktuella teorierna är social identitet, revisorns oberoende, krav på revisorns kompetens och 

arbetsrelaterad stress. Kapitlet avslutas med en teoretisk samspelsmodell och uppställning av 

arbetets hypoteser.

 

Theories are seen as human inventions, constructions, which stem from human imagination. They do 

not bear the stamp of truth, but one may try to put them to difficult tests to ascertain if and how well 

they hold up (Albet, H., citerad/refererad i Bronner, 1973/1982, s 21). 

3.1 Social identitet 
Social identitet är ett resultat av att individer kognitivt grupperar sig själva med andra. Individer 

definierar sin självbild genom att identifiera sig med sociala grupper eller organisationer (Bamber & 

Iyer, 2007). Genom att definiera sin självbild på detta sätt återspeglas gruppens värderingar och 

normer hos individen. Kognitioner är medvetna verbala tankar och förmedvetna3 bildföreställningar 

eller fantasier. De kognitiva strukturer vi som individer har bestämmer hur vi uppfattar olika 

händelser och situationer. Den kognitiva strukturen kan ses som en individs referensram (Jansson, 

2008). De fungerar som ett sorts filter för våra upplevelser och avgör hur dessa bearbetas, tolkas och 

lagras. Ett kognitivt schema är det komplexa mönster som inpräntas i individen genom erfarenhet. 

Två olika individer kan i samma situation ta till sig olika detaljer och bilda sig en varsin egen 

uppfattning som inte nödvändigtvis stämmer överens med den andras. De kan även ta till sig samma 

detaljer men bearbetar dem på olika sätt så att uppfattningen ändå inte blir den samma. Denna 

sorterande egenskap är vad begreppet kognitivt schema syftar på. Detta gör att vi kan orientera oss i 

tid och rum och det ger oss möjligheten att sortera våra upplevelser på ett meningsfullt sätt (Perris, 

1996). 

Identitetsteorin, som är nära kopplad till teorin om social identitet, handlar i grunden om människors 

sociala roll i olika sociala miljöer. Identiteter är hierarkiskt rangordnade och de som är högt 

rangordnade är mer framträdande och starka. Identiteten är kopplad till hur en person beter sig och 

vad en person anser vara ”jag” och ”dem” (Lam, Ahearne, Hu, & Schillewaert, 2010). 

Enligt Tajfel (1982) krävs två komponenter för att kunna skapa ett tillstånd av identifiering. Den ena 

är den kognitiva komponenten, det vill säga att medvetenhet om tillhörighet, och den andra är den 

utvärderande komponenten, det vill säga att medvetenheten är kopplad till en värdering. Utöver 

dessa två finns en tredje som förknippas med dem, nämligen en känslomässig investering i 

medvetenheten och värderingen. 

Enligt Wellros (1998) har både naturvetare och beteendevetare kommit fram till samma sak, att 

grupper är kulturellt betingade sociala konstruktioner. Hon menar också att social identifiering är ett 

sätt för individen att genom kategorisering skapa ordning i tänkandet. Det finns en objektiv och en 

subjektiv social identitet. Den objektiva är den en individ tilldelas utifrån och den subjektiva är 

individens självbild. Den subjektiva sociala identiteten innefattar i hur stor utsträckning individen 

                                                           
3
 Ett mellanting mellan medvetet och omedvetet. 
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identifierar sig med gruppen och hur relevant denne anser att kriteriet för gruppindelningen är 

(ibid.). Ellemers, Spears och Doosje (2002) beskriver det som det personliga jaget och det kollektiva 

jaget. Det personliga jaget är en enhetlig, kontinuerlig medvetenhet av vem ”jag” är, medan det 

kollektiva jaget är sammansättningen av individens olika sociala identiteter. 

 Wellros (1998, s 117) uttrycker sig:  

”en ljushårig person kan tycka att han har mycket litet gemensamt med andra som också är 

ljushåriga men identifierar sig gärna med andra datatekniker”.  

Kategoriseringen i olika grupper kan ses som en gränsdragning mellan människors olikheter, tydliga 

skiljelinjer för att individer ska kunna definiera sig själva. Den sociala identiteten blir som tydligast 

när det finns en konkurrens mellan den grupp en individ identifierar sig med och en grupp som 

denne inte identifierar sig med. (Ibid.) Det skapas ett visst beteende inom gruppen som påverkar 

relationen till individerna utanför gruppen (Tajfel, 1982). 

Social identitet är alltså definierat som en individs medvetenhet om att denne tillhör specifika sociala 

grupper (Tran, Garcia-Prieto & Schneider, 2011) och exempel på dessa socialt betingade grupper är 

yrkesgrupper, arbetskamrater, avdelningar på arbetsplatsen, kön, nationalitet, etnicitet, ålder och 

religiösa grupper (Ashforth, & Mael, 1989; Bamber & Iyer, 2007; Jones & Volpe, 2011; McLeish & 

Oxoby, 2011; m.fl.). Dessa gruppidentifieringar kan ses som skilda identiteter vilket gör att 

identifiering med en grupp inte utesluter identifiering med en annan.  Flera identiteter kan alltså 

existera relativt oberoende av varandra (Bamber & Iyer, 2007). De kan överlappa varandra och är 

beroende av i vilket sammanhang individen befinner sig. Självuppfattningen kan påverkas av hur en 

viss situation ser ut och av exogena faktorer vilket resulterar i en dynamisk självbild (Tran, Garcia-

Prieto & Schneider, 2011). Vilka ”vi” och ”dom” är varierar alltså från tillfälle till tillfälle. Utan att det 

leder till personlighetsklyvning eller konflikt med andra individer kan en och samma person ha flera 

grupptillhörigheter eller annorlunda uttryckt: ha flera identiteter (Wellros, 1998; Ellemers, Spears & 

Doosje, 2002). 

Social identitet påverkar attityder och beteenden hos personer. Om en grupp eller organisation har 

attribut som en individ värdesätter kan dessa attribut skapa en lojalitet som leder till att individen 

ersätter eller utvecklar sina egna preferenser och mål så att de stämmer överens med gruppens 

preferenser och mål. Denna lojalitet påverkar individens fokus, motivation och beslutsfattning. 

Identifieringen sker till stor del för att stärks individens självförtroende (Ashforth & Mael, 1989; Jones 

& Volpe, 2011). Tilltalande image och tilltalande värderingar är viktiga faktorer vid identifiering med 

en grupp (Bamber & Iyer, 2007).  

Gruppidentitet kan ha effekt på samarbetsförmågan, förhandlingsförmågan och förmågan att känna 

ömsesidighet, även attityder kan påverkas (McLeish & Oxoby, 2011). Eftersom identifiering med en 

grupp påverkar en individs beteende kan detta få effekt på arbetet. McLeish och Oxoby menar att 

om en anställd identifierar sig med företaget denne arbetar för kan detta minska problem som är 

relaterade till att den anställde inte fullföljer sina arbetsuppgifter och inte är observant. 

Den kognitiva processen är både nödvändig och tillräcklig för att förstå hur sociala stereotyper bildas 

och fungerar. Individers beteende är närmare relaterat till deras grupptillhörighet än till deras 

personliga relation till andra individer (Tajfel, 1982). Det finns situationer när den sociala identiteten 
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är en viktig vägledare i en individs perceptuella, känslomässiga och beteendemässiga respons 

(Ellemers, Spears & Doosje, 2002). Identifiering med det företag man jobbar för, med sin profession 

och med en klient är olika typer av social identitet (Ashforth och Mael, 1989). 

3.2 Revisorns oberoende 
Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2006, s 19). 

Revisorns roll är att säkerställa information från företaget till deras intressenter. Oberoende, som ses 

som en av hörnstenarna i revisionsarbetet, finns inte direkt uttryckt i svensk lag, utan innefattas i 

formuleringen ”opartiskhet och självständighet”. Tillsammans med detta säger 20 § i revisorslagen 

att revisorn ska vara objektiv i sina ställningstaganden. För varje nytt uppdrag testar revisorn om det 

finns några omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet. 

Om så är fallet ska revisorn avstå från att ta uppdraget. Enligt Svanström (2008) består 

revisionskvalitet av två delar, nämligen kompetens och oberoende, även regeringen poängterar 

oberoendets vikt för revisionskvaliteten i prop. 2000/01:146. Svanström (2008, s 71) ställer upp 

följande: 

Revisionskvalitet = kompetens + oberoende 

Han menar att skillnaden mellan begreppen revisonskvalitet och kompetens är just oberoendet.  Att 

upptäcka felaktigheter är kopplat till kompetens och att rapportera dessa felaktigheter är kopplat till 

förmågan att hålla sig oberoende, detta även i fall när revisorn utsätts för olika påtryckningar. Med 

detta resonemang avgörs revisionskvaliteten helt utifrån revisorns förmåga att hålla sig oberoende. 

Vidare menar Svanström att revisorns kompetens, i form av förmågan att kontrollera, analysera, 

värdera och uttala sig om klientens upplysningar, sällan problematiseras i forskning medan det i 

frågan om oberoendet gäller det motsatta, där finns det en mängd forskning. Detta kan ha sin 

förklaring i att på kompetens ställs ett konkret krav på yrkeskåren i form av auktorisation, medan 

oberoendet är en mer komplicerad och komplex aspekt av yrkesutövningen. 

Revisorn ska vara oberoende av sin klient både i tanke och till det yttre. Det finns alltså två olika 

sorters oberoende, faktiskt oberoende och synbart oberoende. I svensk lagstiftning finns inte dessa 

detaljer, men de är definierade i IFAC:s etiska regler (2006), som svenska revisorer är skyldiga att 

beakta (Svanström, 2008). Faktiskt oberoende grundar sig på revisorns mentala tillstånd, att dennes 

omdöme inte påverkas av andras åsikter, att revisorn gör ett opartiskt och professionellt uttalande i 

revisionsberättelsen som inte är snedvriden och som ger en rättvisande bild. Det synbara oberoendet 

grundar sig på hur andra uppfattar revisorns oberoende, att revisorn förväntas undvika situationer 

som andra anser påverkar dennes objektivitet (Ghosh, et al., 2009; Moberg, 2006; Nasser et al., 

2006; Svanström, 2008).  

3.2.1 Oberoende enligt lag 

Som nämnts tidigare finns inte oberoendet omnämnt i lagtexten, detta bland annat för att minska 

förväntningsgapet4 (Moberg, 2006). Oberoende uttrycks istället som opartiskhet och självständighet 

                                                           
4
 Det gap som uppstår mellan vad intressenternas förväntar sig revisorn och vad revisorn faktiskt kan och får 

göra. 
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samt objektivitet i revisorslagen, vilket ska omfatta både det synbara och det faktiska oberoendet 

(prop. 2000/01:146):  

20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs. 

Att granskningen hålls objektiv regleras även av jävsreglerna i 9 kapitlet i Aktiebolagslagen 

(2005:551):  

17 § Den får inte vara revisor som  

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,  

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 

bolagets kontroll däröver,  

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 

bolaget eller någon som avses i 2,  

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,  

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

till en person som avses i 2,  

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så 

att den ene är gift med den andres syskon, eller  

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.  

I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen i första 

stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som 

yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets 

kontroll däröver.  

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett 

moderbolag får inte heller vara revisor i dess dotterbolag. Lag (2006:399). 

Utöver vad som sägs i lagen finns bland annat FAR:s yrkesetiska regler som revisorn styrs av, som 

innehåller bestämmelser om oberoendet. 2002 trädde en ny revisorslag i kraft och i propositionen till 

denna (Prop. 2000/01:146) finns förklaringar till varför lagen ser ut som den gör. För att begränsa 

hoten mot oberoendet infördes i revisorslagen bland annat ett förbud att utöva sidoverksamhet, 25 

§ 1 st: 

25 § En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller 

verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om  
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1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet, eller  

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten 

att utföra lagstadgad revision.  

Detta förbud kompletterades även med en skyldighet för revisorn att inte ta på sig uppdrag eller att 

avsäga sig uppdrag som kan äventyra oberoendet, 21§ i RL. Som ett verktyg för att bibehålla 

oberoendet skapades analysmodellen, som grundar sig på denna lag: 

21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,  

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam  

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet,  

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som 

till någon del omfattas av granskningsuppdraget,  

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,  

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning,  

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller  

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.  

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 

fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder 

som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet 

eller självständighet. Lag (2009:564).  

Analysmodellen innebär att revisorn själv vid varje nytt uppdrag analyseras om det finns 

förutsättningar som kan rubba förtroendet för denne, se analysmodellens flödesschema i Bilaga B. 

Enligt 21 § RL finns det fem stycken hot (a-e) mot revisorns oberoende: a – egenintressehotet, b- 

självgranskningshotet, c – partställningshotet, d – vänskaps/förtroendehotet och e – skrämselhotet. 

Så snart något av dessa hot uppstår är revisorn skyldig att avsäga sig uppdraget. I andra stycket 21 § 

finns det ett undantag som säger att om det i det enskilda fallet finns särskilda omständigheter som 

medför att det inte finns anledning att ifrågasätta oberoendet får revisorn ändå anta uppdraget 

alternativt behålla det. 

3.2.2 Relationen till klienten och oberoendet 

Ett av de fem hot som identifieras i analysmodellen är vänskaps/förtroende hotet, som uppkommer 

när revisorn har en stark personlig relation till någon som ska granskas, det måste alltså göras en 

gränsdragning mellan vad som är en god relation och vad som är en stark personlig relation. Vid 
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revison behöver revisorn en stor mängd information från klienten för att skapa sig en så 

verklighetsnära bild av företaget som möjligt och att ha en god relation med är klienten underlättar 

självfallet detta arbete. Relationen till klienten är alltså viktigt. Relationen är även viktig för klienten 

eftersom revisorn är väl insatt i verksamheten och kan med sin erfarenhet och sina kunskaper ge 

goda råd på vägen. Även här finns ett hot mot oberoendet, självgranskningshotet. Om revisorn ger 

klienten ett råd, som denne följer kan det bli tal om självgranskning om revisorn i ett senare skede 

ska granska följderna av det råd denne gett. Revisorns rådgivning kan även ha funktionen att lagar 

och regler efterlevs på ett bättre sätt (FAR, 2006). Vissa råd som revisorn ger utifrån iakttagelser vid 

granskningen ses som en naturlig del av revisonen. Ett alternativ till att revisorn rapporterar 

felaktigheter genom att lämna en oren revisionsberättelse, är att klienten justerar redovisningen 

efter att revisorn påpekat felen, så att redovisningen lever upp till de regler och rekommendationer 

som finns (Svanström, 2008). Det kan till och med ses som en skyldighet att ge dessa råd (Prop. 

2000/01:146). I små företag kan kompetens inom redovisning vara låg och då fyller rådgivningen en 

viktig funktion (Svanström, 2008). Det blir alltså viktigt för revisorn att skilja på vad som kan ses som 

fristående rådgivning, som inte får ske till en revisionsklient, och vad som kan ses ingå i själva 

revisionen, revisionsrådgivning, som är tillåten. 

En aspekt är att revisorer aldrig kan bli helt oberoende eftersom det är klienten som betalar för deras 

arbete och det är klienten som utser revisor. Till följd av detta finns det incitament för att revisorn att 

tillmötesgå klienten (ibid.). Europeiska kommissionen(2010) menar att det finns flera 

intressekonflikter som påverkar revisorns oberoende. Exempel på dessa är bland annat att revisorn 

utnämns och arvoderas av den granskade enheten, men även att en revisor eller revisionsbyrå 

reviderar samma klient under många år, att revisionsbyråer kan tillhandahålla andra tjänster än bara 

revision till klienten och att arvodet från en enda kund är stort i förhållande till byråns sammanlagda 

revisionsintäkter. 

Ett argument för att tillåta rådgivningstjänster är att dessa tjänster ger kännedom om företagets 

verksamhet och att revisorn då bättre kan bedöma vart risken för väsentliga felaktigheter i 

räkenskaperna är störst.  Regeringen menar också att det är av intresse för intressenterna att 

företaget får kompetent rådgivning (Prop. 2000/01:146). För att återgå till resonemangen om att 

revisionskvalitet byggs upp av kompetens och oberoende blir oberoendet i denna situation helt 

avgörande för att kvaliteten ska kunna hållas hög. 

3.3 Krav på revisorns kompetens  
Enligt Nationalencyklopedin är kompetens kunnighet eller skicklighet och formell kompetens är 

utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning (www.ne.se). Formell 

kompetens kan vara den utbildning en individ har, som ofta är kombinerad med ett dokumenterat 

behörighetsbevis (Granberg, 2009; Svensson, 2009). Det finns två nära sammanlänkade termer till 

kompetens: kvalifikation och kunskap. Dessa tre termer är svåra att särskilja och har en gemensam 

innebördskärna (Ellström, 1992; Granberg, 2009), nedan görs ett försök att särskilja dessa. 

Den finns två typer av kunskap, en praktisk kunskap, som kallas tyst kunskap och en teoretisk 

kunskap, som kallas explicit kunskap. Den tysta kunskapen består av insikt, intuition och subjektiv 

expertis som byggs upp av arbetserfarenhet. Denna kunskap handlar om att känna igen och se 

mönster, den innebär att kunna hur (Ellström, 1992). Den explicita kunskapen är kunskap som är lätt 

att överföra mellan individer och som består av identifierbara regler som kan kodas och 
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kommuniceras. Denna kunskap gäller faktiska situationer och procedurer och innebär att veta vad 

(ibid.). Revisionen består av många moment och det explicita kunskapssystemet skapar legitimitet, 

ledning och stabilitet i detta arbete (Jansson, 2008). Dessa två delar av kunskapen hänger ihop och 

påverkar och utvecklar varandra.  

Det andra begreppet som sammanlänkas kompetens är kvalifikation. Kvalifikation sätter arbetet i 

fokus och kompetens sätter individen i fokus. I en beskrivning av kvalifikation är utgångspunkten 

oftast den uppgift som ska utföras och vilka krav den uppgiften ställer på individen. I en beskrivning 

av kompetens är istället utgångspunkten individen och dennes förmåga i relation till en viss uppgift. 

Kvalifikation kan ses som de kompetenskrav som ställs på individen i en viss situation (Ellström, 1992) 

och kompetens kan ses som handlingsförmågan i en viss situation (Svensson, 2009). Begreppet 

kompetens har vidgats och innefattar idag allt som krävs för att en individ ska kunna hantera vissa 

typer av situationer och har på senare tid i stor utsträckning ersatt begreppet kvalifikation (Granberg, 

2009).  I det vidare kompetensbegreppen ingår då även en individs bedömningar, attityder och 

förmåga att dra nytta av sina personliga förutsättningar (Jörgensen refererad i Granberg, 2009). 

Kompetens handlar om att utföra någonting, en individ är inte kompetent i allmänhet utan är 

kompetent att agera i relation till något. Kompetens är på så sätt alltid kopplad till individen och den 

aktuella kontexten (Granberg, 2009). Jansson (2008, s 11) beskriver revisorers kompetenskrävande 

arbetssituation genom att konstatera:  

”Sammanfattningsvis förstås att revisorer arbetar i en reglerad och strukturerad miljö men att de 

samtidigt inom ramen för detta förväntas agera självständigt, göra bedömningar och fatta beslut”.  

Till skillnad från revisorns oberoende är kompetenskravet något som sällan diskuteras. I Sverige finns 

ett minimikrav på formell kompetens hos revisorer som ska revidera aktiebolag. Detta krav är 

lagstadgat. Vem som helst får kalla sig revisor, men för att få titeln godkänd revisor eller auktoriserad 

revisor krävs det att revisorn gått igenom tre steg: akademisk utbildning, kvalificerad praktik och 

revisorsexamen. I denna uppsats menas med det korta uttrycket revisor godkänd eller auktoriserad 

revisor. För att bli godkänd revisor ska den akademiska utbildningen vara på minst 180 poäng och 

bestå av vissa specifika ämnen, bland annat företagsekonomi, handelsrätt och beskattningsrätt (RNFS 

1996:1). Därefter krävs tre års kvalificerad praktik och avslutningsvis avläggs en revisorsexamen hos 

Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisor krävs att den akademiska utbildningen är på 240 

poäng, fem års kvalificerad praktik omfattande revision av större företag och en högre 

revisorsexamen hos Revisorsnämnden. En praktiserande revisor måste dessutom ständigt fortbilda 

sig och är föremål för periodiskt återkommande kvalitetskontroller av Revisorsnämnden (RNFS 

2001:2; RNFS 2010:2).  Minst vart sjätte år ska revisorn vara föremål för en oberoende kontroll (27a§ 

revisorslagen).  Om en godkänd eller auktoriserad revisor upphör att praktisera som revisor upphävs 

godkännandet eller auktorisationen (33 § revisorslagen). I nionde kapitlet i Aktiebolagslagen ställs 

följande krav på revisorns kompetens: 

11 § En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 

förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet 

fordras för att fullgöra uppdraget. 

3.4 Arbetsrelaterad stress 
Ämnet stress är omfattande vilket också gör att beskrivningarna av stress är många. Ett sätt att se på 

grunden till stress är att människan har otaliga kopplingar till sin naturliga och sociala omgivning som 
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medför en uppsjö av begränsningar för hur hon kan bete sig, vilka slutligen leder till hennes 

handlingsfrihet begränsas. Denna inskränkning av den personliga suveräniteten lägger grunden för 

att skapa stress (Bronner, 1973/1982). Stress kan ses som människans reaktion på externa 

påtryckningar, dessa påtryckningar är inte stress i sig utan det är utifrån hur dessa påtryckningar 

hanteras som stress kan uppkomma. Stress är ett mönster av reaktioner på dessa externa faktorer, 

ett mönster som finns kvar hos människan sedan stenåldern. Dessa reaktioner förbereder människan 

för kamp eller flykt, det vill säga fysisk aktivitet. Idag, till skillnad från stenåldern, uppkommer stress 

ofta i situationer där det inte krävs någon direkt fysisk ansträngning och denna förändring har 

evolutionsmässigt sett skett väldigt snabbt. På stenåldern var detta stresspåslag positivt och 

fungerade som en skyddsmekanism för att överleva, men på grund av att utvecklingen gått så fort 

framåt har det fått en del negativa sidoeffekter, varav en är arbetsrelaterad stress. Vi är inte längre i 

samma behov av vårt genetiskt grundade stresspåslag, men det finns fortfarande. I kombination med 

de ihållande påtryckningar vi utsätts för, både på arbetet och i övrigt, kan stresspåslaget bli ett hot 

istället för den hjälp som det från början var. (Europeiska kommissionen, 2000)  

När stressen övervinns frigörs latent energi som inte hade kunnat uppkomma utan stressen vilket 

visar på att stress till en viss grad kan vara positiv (Bronner, 1973/1982). En hög, men rimlig, 

arbetsbelastning behöver inte vara ohälsosam om den hanteras på rätt sätt (Europeiska 

kommissionen, 2000). Men om stressen inte övervinns får den en negativ effekt. Währborg (2002) 

menar att människan kan skildras från flera olika utgångspunkter5 vilket också gör att det finns flera 

olika typer av stress, social stress, psykisk stress och biologisk stress. Grunden till den psykiska 

stressen förklarar han ligger i överensstämmelsen mellan tankar, känslor och föreställningar. Graden 

av överensstämmelse mellan dessa skapar alltifrån motivation till ny handling till en känsla av 

vanmakt och uppgivenhet. Graden av psykisk stress påverkas alltså av vad individen utsätts för, hur 

denna upplever det och hur denne kan hantera det. 

Arbetsrelaterad stress kan definieras som känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga och 

psykologiska reaktioner på aspekter som kommer från arbetsuppgifter, arbetsmiljön och det sätt 

arbetet är organiserat på, aspekter som kan vara skadliga och ohälsosamma. Stressen är ett tillstånd 

av vånda och anspänning, ofta kombinerat med en känsla av att inte räcka till eller inte hinna med. 

Stress kan uppstå när de krav som ställs inte matchar de kunskaper, resurser och behov som finns 

(Bronner, 1973/1982). Stress kan vara både skadligt för hälsan och resultera i försämrade 

arbetsprestationer. Ovan sägs det att kompetens är kopplat till hur en individ hanterar den aktuella 

situationen som denna är i. Stress påverkar en individs arbetssituation och hanteringen av stress kan 

på så sätt kopplas samman med kompetens.  

McNamara och Liyanarachchi (2008) menar att pressen från en tidsbudget är en stressfaktor och ett 

dysfunktionellt beteende är en konsekvens av denna stress. Även Kelly & Mergheim (1990) menar att 

pressen från en tidsbudget är en stressfaktor. 

3.4.1 Press från tidsbudget 

Stress kan ta sig uttryck på flera olika sätt som brukar kategoriseras under fyra rubriker: emotionella 

tecken, kognitiva tecken, beteenderelaterade tecken och fysiologiska tecken. De kognitiva tecknen 

kan visa sig genom koncentrationssvårigheter, och svårigheter med att minnas, lära sig nya saker, 

                                                           
5
 Han beskriver det som skilda infrastrukturer som kännetecknas av sina egna synsätt, språk och fokus på 

människan. 
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vara kreativ och fatta beslut. I förlängningen kan dessa leda till ett dysfunktionellt tillstånd. 

(Europeiska kommissionen, 2000) 

Tidspress är identifierad som en stressfaktor (Europeiska kommissionen, 2000; Kelly & Mergheim, 

1990; McNamara & Liyanarachchi, 2008) och är vanligt förekommande på arbetsplatser, något som 

de flesta måste hantera dagligen. Tidspress är en vanlig begränsning vid problemlösning och 

beslutsfattande (Bronner, 1973/1982). Tidspress uppstår först när de tidsrelaterade 

omständigheterna upplevs som begränsande. Olika personer kan vara olika känsliga för tidspress och 

det kan även skilja sig från situation till situation (ibid.). Bronner menar att tidspress består av tre 

delar: begränsad tid för att ta beslut, känslighet för tidspress och intensiteten på problemet i 

beslutssituationen. 

Att fatta beslut under tidspress handlar inte bara om att fatta rätt beslut utan det handlar även om 

att göra det inom en begränsad tidsram, dessa är begränsande faktorer som kan ligga till grund för 

stress (ibid.).  Att behöva fatta beslut under tidspress kan också vara kopplat till att analysen av 

problemet måste begränsas och att inte tillräckligt med information hinner samlas in, vilket i sig 

också kan ses som stressfaktorer. Stressen för en person som redan är i en pressad situation kan 

intensifieras av att det finns en begränsad tidsram att hålla sig inom.  

En tidsbaserad budget är användbart verktyg för ett företag på flera sätt, framför allt ger den struktur 

och fungerar som ett hjälpmedel till att resurser används på ett effektivt sätt (Hubbard, 2007). 

Tidsbudget kan skapa press inte bara genom att den används som kontrollfunktion utan även för att 

det används som prestationsmätare (Liyanarachchi & McNamara, 2007). Revisorer kan hantera 

pressen från en tidsbudget på två olika sätt: funktionellt eller dysfunktionellt. Ett funktionellt 

beteende kan vara att arbeta hårdare och debitera full tid för det, men eftersom att överskrida en 

tidsbudget kan ha negativ effekt på karriären är det inte alla revisorer som resonerar på detta sätt. 

Andra exempel på funktionellt beteende skulle vara att be om mer tid hos överordnad eller att 

använda en mer effektiv arbetsteknik. Trots att det finns möjlighet att agera funktionellt finns även 

risken att agera dysfunktionellt. Forskning har visat att exempel på dysfunktionellt agerande är bland 

annat försämrad kvalitet på utfört revisionsarbete och att inte all arbetat tid rapporteras, så kallad 

underrapportering (McNamara & Liyanarachchi, 2008; Paino, Ismail & Smith, 2010). 

Dysfunktionellt beteende resulterar i en försämrad kvalitet på revisionen och kan ta sig utryck i att 

ett revisionssteg bockas av trots att det inte är fullt genomfört, att revisorn godtar en svag förklaring 

av en klient, att klientens dokument endast granskas ytligt och att misslyckas med att adekvat 

granska redovisningsprinciper (Kelly & Mergheim, 1990; McNamara & Liyanarachchi, 2008; Paino, 

Ismail & Smith, 2010). Dessa handlingar har klassats som ett kvalitetshotande beteende (Pierce & 

Sweeney, 2004).  Underrapportering av tid ses också ha en påverkan på revisionskvaliteten. Även om 

den inte har en direkt negativa effekt kan den enligt McNamara och Liyanarachchi (2007; 2008) få en 

påverkan i framtiden. Att underrapportera tid kan ha effekt på revisorns kommande års tidsbudget, 

detta kan i sin tur komma att skapa en framtida stressfaktor och då även ett eventuellt 

dysfunktionellt beteende. Om det är viktigt för karriären att hålla tidsbudgeten är underrapportering 

av tid ett lättillgängligt verktyg för att lyckas med det. Det är vanligt att underrapportering av tid är 

förbjudet men det är även vanligt att det förekommer, vilket Buchheit, Pasewark Jr och Strawser 

(2003) menar pressar revisorer till ett ”ambivalent etiskt beteende”, vilket skulle kunna jämföras 

med ett dysfunktionellt beteende.  
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I takt med att konkurrensen på revisionsmarkanden hårdnat har revisionspriserna pressats och i vissa 

fall resulterat i smalare tidsbudgetar (Paino, Ismail & Smith, 2010). Det är svårt att undersöka och 

mäta revisionskvalitet vilket gör att kompromisser med revisionskvaliteten, till följd av de smalare 

tidsbudgetarna, är svåra att upptäcka, framförallt på kort sikt. När konkurrensen hårdnat har en 

märkbar konflikt mellan kostnadskontroll och kvalitet uppstått, en konflikt mellan kommersiella 

krafter och kravet på att upprätthålla en professionell standard (Liyanarachchi & McNamara, 2007; 

Pierce & Sweeney, 2004). Att bibehålla en hög kvalitet under tidspress är ett tydligt exempel på 

denna konflikt och som ett resultat av detta kan det uppstå ett dysfunktionellt beteende.  

3.5 Utformning av modell och hypoteser 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 En samspelsmodell för revisionskvalitet.    

3.5.1 Utveckling av teorimodell 

Bilden ovan visar utgångspunkten för uppbyggnaden av hypoteser, bilden har skapats utifrån vad 

som skrivits i inledningen och i den teoretiska referensramen. Grunden i modellen är att 

revisionskvalitet skapas genom revisorns kompetens och oberoende. Detta är en samspelsmodell 

som visar hur olika faktorer påverkar och samspelar. Det finns många påverkande faktorer för både 

kompetens och oberoendet och i denna studie ska dysfunktionellt beteende och klientidentifiering 

undersökas närmare.  Hypoteserna kommer att utvecklas runt de faktorer som kan ha en påverkande 
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effekt på ett dysfunktionellt beteende och klientidentifieringen. Denna modell säger ingenting om ett 

inbördes förhållande eller rangordning mellan faktorerna, bara att de samverkar och ger vissa följder. 

3.5.2 Hypoteser om klientidentifiering 

Bamber och Iyer (2007) menar att teorin om social identitet är en bra teori att använda sig av för att 

förstå klientidentifiering. Ett troligt scenario är att ju längre en revisor reviderat samma klient desto 

starkare blir deras relation och då även revisorns identifiering med klienten, vilket Bambers och Iyers 

forskning visar. Därför lyder första hypotesen: 

H. 1 Revisorers identifiering med klienten ökar ju längre de reviderat klienten. 

Om klienten är viktig för byrån är det också troligt att klienten är viktig för revisorn. Mer tid 

spenderas ofta med en viktig klient och tid spenderad med klienten är en trolig påverkande faktor för 

identifieringen med klienten. Att arbeta med en viktig klient kan ha en inverkan på karriären, vilket 

bör ha en positiv inverkan på revisorns självbild och enligt teorin om social identitet skapas 

självbilden genom att individen identifierar sig med olika grupper, i detta fall med klienten. Alltså 

ökar revisorns identifiering med klienten ju viktigare klienten är (ibid.) och den andra hypotesen 

lyder: 

H. 2 Revisorers identifiering med klienten ökar ju viktigare klienten är. 

Om den egna självbilden byggs upp av att individen identifierar sig med olika grupper (Wellros, 1998) 

bör gruppens image ha betydelse. Reynolds och Francis(2000) forskning visar att revisorns beteende 

påverkas av strävan efter att bevarandet av ett gott rykte, vilket Bamber och Iyer (2007) styrker 

genom att visa att imagen påverkar klientidentifikationen. Att klienten har en image som anses som 

viktig för revisorn ger följande hypotes: 

H. 3 Revisorers identifiering med klienten ökar ju viktigare klientens image anses. 

En individ kan identifiera sig med flera grupper samtidigt och vid olika situationer är identifieringen 

till en viss grupp olika stark (Lam, et al., 2010). När identifieringen med klienten är stark kan det leda 

till att oberoendet rubbas och revisorn anpassar sitt beteende efter klinten, vilket Bamber och Iyer 

(2007)också kommit fram till. Detta ger hypotesen: 

H. 4 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar ökar i takt med att de 

identifierar sig med klienten. 

Revisorn kan i samma situation som de identifierar sig med klienten identifiera sig mer med en annan 

grupp. Bamber och Iyer (2002; 2007) visar att revisorer identifierar sig med professionen, klienten 

och företaget de arbetar för. Enligt teorin om social identitet byggs individens preferenser och mål 

upp av vilka preferenser och mål den grupp som individen identifierar sig med har (Ashforth & Mael, 

1989; Jones & Volpe, 2011). Detta borde resultera i att revisorer som har en stark identifiering med 

professionen är mer benägna att införliva professionens normer och värderingar, vilket i sin tur kan 

anses främja objektiviteten och oberoendet. Om identifieringen med en klient är starkare än 

identifieringen med professionen eller med företaget man jobbar för kan detta få en negativ effekt 

på objektiviteten och oberoendet (Bamber & Iyer, 2007). Den positiva effekten av identifiering med 

professionen ger följande hypotes:  
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H. 5 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar minskar i takt med att de 

identifierar sig med sin profession. 

Att ha inställningen att alla klienter är lika viktiga kan ses som en självklarhet, men det är inte lika 

självklart att det faktiskt det ser ut så i praktiken. Chan (2009) undersöker om klientens storlek, i form 

av hur stora intäkter byrån får från dem, påverkar revisorns benägenhet att ge en ”going-concern”-

varning6. Att färre varningar ges ju större intäkterna är kan ses som ett tecken på ett rubbat 

oberoende. Resultatet av undersökningen visar att det efter införandet av Sarbanes-Oxley Act 2002 

finns ett sådant samband. Reynolds och Francis (2000) finner däremot att hos de stora byråerna 

behandlas inte stora klinter mer fördelaktigt än mindre klienter. De finner att ekonomiskt beroende 

inte leder till mer försiktig rapportering.  Dessa motstridiga upptäckter gör följande två hypoteser 

extra intressanta att följa: 

H. 6 Revisorer anser att den största klienten är viktigare för företaget än den genomsnittliga. 

H.7 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar är större hos den största 

klienten än hos en genomsnittlig. 

Sett ur ett byråperspektiv har stora revisionsbyråer större möjlighet att behålla oberoendet på grund 

av att de oftast har ett större antal klienter vilket gör att de är mindre beroende av enskilda klienter 

(Nasser et al., 2006). Om en byrå har många klienter är det lättare att hävda sig mot klienten vid 

oenigheter och även säga ifrån sig uppdraget om det skulle behövas (Johnson, Khurana & Reynolds, 

2002). Svanström (2008, s 89) hävdar att det är vedertaget inom forskningen på området att arbete 

som utförs av revisorer på stora revisionsbyråer håller högre kvalitet då de lättare håller sig 

oberoende. Detta ger hypotesen: 

H. 8 Revisorer som arbetar på mindre byråer är mer benägna att ge efter för den behandling som 

klienten föredrar.  

Ovan ställs hypotesen om att den största klienten ses som viktigare än den genomsnittliga och även 

att identifieringen med en klient blir starkare om klienten anses som viktig. Dessa två tidigare 

hypoteser resulterar i ytterligare en: 

H.9 Revisorer identifierar sig mer med den största klienten än med en genomsnittlig. 

3.5.3 Hypoteser om dysfunktionellt beteende 

I teorin ovan beskriv hur tidspress i form av tidsbudgetar kan ha en negativ effekt på 

revisionskvaliteten genom att revisorn agerar dysfunktionellt. Tidigare forskning visar på två olika 

typer av dysfunktionellt beteende: att kvaliteten på revisionsarbetet försämras och att inte all 

arbetat tid rapporteras, det vill säga underrapportering av tid (McNamara & Liyanarachchi, 2008; 

Paino, Ismail & Smith, 2010). I denna studie blir det intressant att se om detta även stämmer på 

svenska revisorer och följande två hypotesen lyder:  

H. 10 När tidsbudgeten blir svårare att uppnå kommer kvaliteten på revisionsarbetet att minska. 

                                                           
6
 En utgångpunkt i ett företags redovisning är att de ska fortsätta sin verksamhet i en överskådlig tid, om 

revisorn finner något som tyder på att företaget inte kommer kunna göra det ska de ge en varning om detta i 

revisionsberättelsen.  



23 

 

H. 11 När tidsbudgeten blir svårare att uppnå kommer underrapporteringen att öka. 

Liyanarachchis och McNamaras (2007) forskning visar på att revisorer som arbetar för ”the Big 4”7 

upplever större tidspress än revisorer på mindre byråer och menar att en förklaring till detta kan vara 

att arbetsklimatet och sättet att arbeta på skiljer sig åt på stora och små byråer. Olikheter för stora 

och små byråer kan vanligtvis vara rapporteringsform, klientsammansättning, formen av 

budgetarbete och deadlines och då även graden av tidspress (Pierce & Sweeney, 2004).  Detta leder 

till nästa hypotes: 

H. 12 Den upplevda pressen av tidsbudgeten är högre bland revisorer som arbetar för ”the Big 4” än 

för dem som inte arbetar för ”the Big 4”. 

Trots motstridiga resultat i tidigare forskning (Chan, 2009; Reynolds & Francis, 2000) har hypotesen 

om att en stor klient anses som viktigare för företaget än en genomsnittlig tidigare ställts upp. Om så 

är fallet finns det risk att arbete relaterat till en stor klient skapar mer press. Sett ur ett annat 

perspektiv kan en stor klient, som ses som viktigare, medföra att revisorn lägger mer tid på denna än 

en genomsnittlig, oavsett vilken tidsbudget som är satt och då blir risken för underrapportering av tid 

större. Båda resonemangen leder till hypotes H. 13:  

H. 13 Ett dysfunktionellt beteende hos revisorer förkommer oftare vid arbete med den största klienten 

än vid arbete med en genomsnittlig. 

I tidigare hypoteser har det antagits att revisorers identifiering med sina klienter kan ha en negativ 

inverkan på oberoendet och då även revisionskvaliteten. Det har även gjorts antaganden om att ett 

dysfunktionellt beteende har en negativ inverkan på revisionskvaliteten vilket leder till följande 

hypotes: 

H. 14 När klientidentifikationen ökar så ökar även det dysfunktionella beteendet. 

Det har även i tidigare hypoteser gjorts antaganden om att revisorns identifiering med professionen 

har en motsatt verkan på oberoendet jämfört med klientidentifieringens verkan. För att se om det 

finns ett samband mellan dessa faktorer ställs följande hypotes upp: 

H. 15 När revisorns identifiering med professionen ökar minskar det dysfunktionella beteendet. 

En individ definierar sin självbild genom att identifiera sig med sociala grupper eller organisationer 

(Bamber & Iyer, 2007) och företaget som man arbetar för kan ses som en sådan grupp (Ashforth och 

Mael, 1989). Om denna identifiering är stark blir de normer, värderingar och den kultur som finns 

hos företaget viktig. Hur en revisor förhåller sig till sin tidsbudget kan vara en sådan sak som 

påverkas av företagskulturen. Om det ses som viktigt att hålla tidsbudgetarna på arbetsplatsen blir 

det extra viktigt för revisorn om identifieringen med arbetsplatsen är stark. Detta leder oss till 

följande hypotes: 

H. 16 När revisorns identifiering med företaget ökar så ökar det dysfunktionella beteendet. 

                                                           
7
 Världens fyra största revisionsbyråer: PwC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG. 
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3.5.4 Hypoteser om erfarenhet 

Erfarenhet har inverkan på både oberoendet och kompetensen. Erfarenhet är förknippat med en 

bättre arbetsprestation och mindre känslighet från påtryckningar av olika former. Dessa aspekter är i 

linje med vad Bambers och Iyers undersökning (2007) visar, att mer erfarna revisorer inte påverkas 

av klientens åsikter lika starkt som mindre erfarna revisorer, och leder till nästa hypotes: 

H. 17 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar minskar ju mer erfarenhet de 

har. 

I situationer där beslut ska fattas under tidspress minskar stressfaktorn om samma beslutsfattande 

uppgifter görs vid upprepade tillfällen (Bronner, 1973/1982), vilket talar för att mer erfarna revisorer 

klarar av att hantera tidspress på ett bättre sätt.8  

H. 18 Mer erfarna revisorer har ett mindre dysfunktionellt beteende. 

  

                                                           
8
 Bronner menar också att även den analytiska förmågan förbättras av att vi upprepade tillfällen fatta liknande 

beslut. Han poängterar att tidspress inte ska ses som önskvärt tillstånd för att uppnå effektiva beslut eftersom 

tidspress generellt skapar lägre prestationer. 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel ges en sammanfattning av insamlad primärdata. Empirin bygger på den enkät som 268 

svenska revisorer svarats på. Först ges en övergripande bild av enkätens uppbyggnad och därefter 

ges en samlad bild av vad respondenterna svarat, svaren är uppdelade i åtta stycken för att göra dem 

lättöverskådliga. Avslutningsvis kommer en bortfallsanalys.

 

4.1 Inledande beskrivning av empirin 
Enkäten är indelad i sex stycken sektioner. Den inledande sektionen innehåller demografiska frågor. 

Den andra sektionen handlar om tidsbudgeten, 2.1–2.3 är frågor om hur lätt tidsbudgeten är att 

uppnå och 2.6–2.8 är frågor om vad som påverkar hur stor tidsbudgeten kommer att bli. Sektion tre 

handlar om klienten, där grupp G har fått svara på frågorna med en genomsnittlig klient i åtanke och 

grupp S har fått svara på frågorna med den största klienten i åtanke. Frågorna 3.5–3.12 handlar om 

klientidentifikation och frågorna 3.13–3.18 berör handlingar som kan påverka kvaliteten på 

revisionsarbetet, det vill säga en del av det dysfunktionella beteendet. De avslutande frågorna i 

sektion tre, 3.19–3.22, handlar också om det dysfunktionella beteendet och i detta fall 

underrapportering av tid. Alla frågor i sektion fyra handlar om identifieringen med professionen och 

alla frågor i sektion fem handlar om identifieringen med organisationen revisorerna arbetar för. Den 

avslutande sektionen, sektion sex, innehåller två frågor som har till syfte att se om revisorerna är 

benägna att ge efter för den behandling som klienten föredrar. Även i sektion sex har grupp G fått 

svara på frågorna med en genomsnittlig klient i åtanke och grupp S har fått svara på frågorna med 

den största klienten i åtanke.  

Enkäten skickades till 1163 respondenter, varav 268 svar kom in, 121 med svar om den 

genomsnittliga klienten och 147 med svar om den största klienten. Svaren på enkäten är kodade 

genom det enkätprogram som använts, EvaSys, och bearbetade i statistikprogrammet SPSS: PASW 

Statistics 18 (SPSS). Majoriteten av frågorna i enkäten har besvarats med hjälp av en skala och med 

hjälp av SPSS har medelvärdet och standardavvikelser på svarsfrekvensen tagits fram. Varje fråga i sig 

utgör en variabel men kommer fortsättningsvis benämnas om vart annat ”fråga” och om vart annat 

”variabel” och vidare kommer flera av dessa frågor/variabler med hjälp av SPSS att slås samman till 

sju nya sammanslagna variabler. Dessa nya framarbetade variabler kommer i analyskapitlet att 

användas för att testa uppsatsens hypoteser. Nedan ges en övergripande demografisk bild av 

respondenterna med hjälp av diagram. Efter följer en redogörelse för övrig empirisk data, bland 

annat befintliga och nya variabler. De nya variablerna presenteras i kommande kapitel, i stycke 5.3.1 

och en översikt av vilka variabler som testas i hypoteserna finns i Bilaga C. 
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4.2 Demografiska frågor 

 
Figur 4.1 Överblick av respondenternas ålder 

Medianåldern bland respondenterna ligger på 40-49 år. I grupp G är åldern procentuellt jämnt 

fördelad mellan 30-39 är (24,8 %), 40-49 år (25,6 %), 50-59 år (26,4 %) och 60+ (21,5). Däremot går 

det att urskilja att det i grupp S finns en majoritet av respondenterna i åldersklassen 30-39 år (32,2 

%). 

 
Figur 2.2 Könsfördelning mellan respondenterna. 

Majoriteten av respondenterna , 70,3 %, är män. Denna fördelning motsvara även fördelningen i 

grupp G och i grupp S (72,5 % respektive 68,3 %). 
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Figur 4.3 Överblicka av hur många av respondenterna som arbetar på ”the Big 4”. 

Majoriteten av respondenterna arbetar inte på ”the Big 4”, 59,8 %. Denna grupp var dock större i 

grupp S än i grupp G (63,4 % respektive 55,5 %). 

 
Figur 4.4 Överblick av antal år som respondenterna varit verksamma som revisorer. 

Den största gruppen av respondenterna har mer än 16 år erfarenhet av revisorsyrket, (56,2 %). 

4.3 Klienten 
I denna undersökning spelar revisorns relation till klienten en central roll, sektion tre i enkäten 

innehåller frågor om klienten. Grupp G har fått svara på frågorna med en genomsnittlig klient i 

åtanke och grupp S med den största klienten i åtanke. Inledningsvis frågas revisorerna hur länge de 

reviderar en genomsnittlig (grupp G) respektive den största klienten (grupp S), vilket ger variabeln 

varaktighet. Vidare frågas de hur viktig de anser en genomsnittlig respektive den största klienten är 

för företaget, vilket ger variabeln klientens betydelse. Båda dessa frågor överensstämmer med de 

frågor som Bamber och Iyer (2007) använder i sin studie, som tillsammans med McNamaras och 
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Liyanarachchis (2008) studie, är modell för denna undersökning. I analysen har svaren från de 

respondenter som i fråga 3.4 svarat ”vet ej” uteslutits för att inte ge missvisande resultat. 

Hur länge reviderar du 
den genomsnittlig/den 
största klienten?     

Vänligen bedöm klientens 
betydelse för företaget.    

3.1 G S   3.4 G S 

  %       %  

Mindre än 1 år - 7,5  Inte alls viktig 9,1 21,8 

1-3 år 2,5 25,9  Viktig till viss del 21,5 42,2 

4-6 år 26,4 25,9  Viktig 38 24,5 

7-9 år 35,5 14,3  Mycket viktig 30,6 10,2 

10 år eller längre 33,9 25,9  Vet ej 0,8 1,4 

Totala svar (n) 119 146     121 147 

Svar saknas 2 1       

Medelvärde 4,03 3,25    2.91* 2,23* 

St. a 0,85 1,30    0,94* 0,91* 

* räknat utan svaret "Vet 
ej"          

 Tabell 4.1 Beskrivande statistik klienten. 

4.4 Klientidentifiering 
Det finns två nya sammanslagna variabler som är i fokus i denna undersökning. Den ena är 

klientidentifiering och beskrivs här nedan, och den andra är dysfunktionellt beteende som beskrivs 

längre fram. För att kunna mäta klientidentifieringen har flera frågor som är knutna till ämnet ställts i 

sektion tre (3.5–3.12), frågorna är hämtade från Bambers och Iyers (2007) enkät. Dessa är tänkta att 

slås samman till en enda variabel, klientidentifiering.  

  komplimang vi  framgångar 

vad andra 

tycker förolämpning rykte  allmänheten 

bästa 

arbetsgivare 

Klientidentifikation  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  3.10  3.11  3.12  

    G S G S G S G S G S G S G S G S 

    %                               

Håller inte med alls 1 5 12 21 29 11 20 6 10 14 22 31 47 1 - 2 - 

Håller inte med 2 7 14 29 34 17 23 16 17 36 40 22 25 3 2 3 8 

Neutral 3 41 44 26 20 37 36 31 37 36 35 37 24 57 46 72 68 

Håller med 4 42 27 23 13 33 18 40 33 13 3 5 3 32 37 20 20 

Håller med 

fullständigt 
5 5 2 2 3 2 1 7 1 - - - 1 5 14 2 3 

Totala svar (n)   121 144 121 147 121 144 121 145 121 146 116 146 119 145 118 147 

Svar saknas     3      3   2   1 5 1 2 2 3  

Medelvärde  3,3 2,9 2,6 2,3 3,0 2,6 3,3 3,0 2,5 2,2 2,2 1,8 3,4 3,6 3,2 3,2 

St. a  0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 

Tabell 4.2 Beskrivande statistik klientidentifikation. 

I analysen kommer det att undersökas hur klientens image påverkar klientidentifieringen och 

frågorna 3.10–3.12 är tänkta att tillsammans bilda den variabeln.  

4.5 Klientanpassat beteende  
En del av undersökningen är att se om revisorer anpassar sina handlingar efter vad klienten föredrar 

när de identifierar sig med klienten. För att kunna göra detta måste det finnas en varibel som 

representerar denna anpassning. I linje med Bambers och Iyers (2007) studie får respondenterna ta 

ställning till två arbetsrelaterade fall (6.1-6.2) för att se om det finns ett klientanpassat beteende. 
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"väsentlig 

skuld" "programvara" 

Klientanpassat beteende  6.1  6.2  

    G S G S 

    %       

Mycket låg 1 29 29 1 1 

Sannolikhet 2 37 30 3 1 

 3 13 16 2 3 

 4 1 5 3 3 

 5 8 6 5 5 

 6 2 4 6 5 

 7 3 2 7 7 

 8 2 3 21 20 

Mycket stor 9 3 3 17 24 

Sannolikhet 10 1 1 30 27 

Totala svar (n)   118 146 113 141 

Svar saknas   3 1 8 6 

Medelvärde  2,65 2,95 8,04 8,01 

St. a  2,04 2,25 2,14 2,14 

Tabell 4.3 Beskrivande statistik klientanpasat beteende. 

4.6 Identifiering med professionen och företaget 
Enligt teorin om social identitet kan en individ ha fler identiteter parallellt och dessa kan framträda 

olika starkt. I enkäten får respondenterna, utöver frågorna om identifiering med klienten, svara på 

frågor som undersöker både hur identifieringen med professionen ser ut och hur identifieringen med 

företaget de arbetar på ser ut. Även dessa frågor är plockade från modellstudien (ibid.). I 

modellstudien svara frågorna 4.1.4.4 för professionens image och frågorna 4.5–4.9 för identifiering 

med professionen. I denna studie är svaren på frågorna 4.1–4.9 tillsammans tänkta att ge variabeln 

professionsidentifiering. 

  rykte  allmänheten bästa karriär förolämpning 

vad andra 

tycker vi  

Professionsidentifiering  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  

    G S G S G S G S G S G S G S 

    %                           

håller inte med alls  1 46 44 - - 2 1 19 20 5 2 4 3 - 3 

håller inte med  2 35 46 2 3 12 10 47 46 20 34 12 17 7 12 

Neutral 3 10 6 12 14 41 50 27 31 26 26 41 35 23 21 

håller med  4 7 5 60 70 36 33 4 1 42 32 36 40 52 57 

håller med fullständigt 5 - - 25 12 7 5 - - 4 5 5 4 16 7 

Totala svar (n)   118 147 119 147 118 146 118 144 118 145 119 146 118 147 

Svar saknas   3  2  3 1 3 3 3 2 2 1 3  

Medelvärde  1,79 1,72 4,1 3,91 3,37 3,33 2,17 2,14 3,21 3,03 3,27 3,24 3,79 3,52 

St. a  0,91 0,78 0,66 0,63 0,86 0,76 0,79 0,74 0,99 0,97 0,89 0,9 0,79 0,91 

Tabell 4.4 Beskrivande statistik professionsidentifiering. 
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  framgångar komplimang 

Professionsidentifiering  4.8  4.9  

forts.   G S G S 

            

håller inte med alls  1 2 7 - 3 

håller inte med  2 10 15 7 13 

Neutral 3 33 40 36 30 

håller med  4 48 37 50 52 

håller med fullständigt 5 5 2 3 1 

Totala svar (n)   118 147 117 145 

Svar saknas   3  4 2 

Medelvärde  3,46 3,12 3,5 3,37 

St. a  0,81 0,93 0,69 0,83 

Tabell 4.5 Fortsättning på beskrivande statistik professionsidentifiering. 

Svaren på frågorna 5.1–5.5 är tänkte att ge den nya variabeln företagsidentifiering. Dessa frågor är 

samma frågor som används i modellstudien för identifiering med företaget (ibid). 

  förolämpning 

vad andra 

tycker vi  framgångar komplimang 

Företagsidentifiering  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  

    G S G S G S G S G S 

    %                   

håller inte med alls 1 3 2 1 1 - 1 1 - 1 1 

håller inte med 2 8 20 5 6 3 3 5 7 6 6 

Neutral 3 18 17 23 25 9 10 15 16 19 24 

håller med 4 51 46 52 55 54 59 51 53 51 52 

håller med fullständigt 5 19 13 17 13 34 25 27 22 22 16 

Totala svar (n)   120 144 119 146 120 144 120 145 119 145 

Svar saknas  1 3 2 1 1 3 1 2 2 2 

Medelvärde  3,77 3,48 3,82 3,74 4,2 4,06 4 3,92 3,88 3,78 

St. a  0,94 1,03 0,81 0,79 0,71 0,77 0,84 0,82 0,85 0,82 

Tabell 4.6 Beskrivande statistik företagsidentifiering. 

4.7 Tidsbudget  
Ytterligare en central del av denna undersökning är hur revisorer påverkas av den tidsbudget de har 

att arbeta med. Sektion två i enkäten innehåller frågor om tidsbudgeten och respondenterna får svar 

på frågor som undersöker hur svår tidsbudgeten är att uppnå och om tidsbudgetarna skapar en 

pressad arbetssituation. Frågorna 2.1 ger variabeln uppnåelighet och frågorna 2.1–2.3 är tänkta att 

slås samman för att ge den nya variabeln tidspress. Ett högt värde på uppnåelighet betyder att 

tidsbudgetarna är svåra att uppnå och ett högt värde på tidspress innebär starkt upplevd press. 

Samtliga av dessa frågor kommer från McNamaras och Liyanarachchis (2008) undersökning. 
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  det senaste året    hur ofta 

om ej 

underrapportering 

Tidspress  2.1      2.2  2.3  

    G S       G S G S 

    %         %       

Mycket lätta att uppnå 1 11,6 5,4   Nästan alltid 1 43 33,3 38 34 

Uppnåbara med rimlig ansträngning 2 67,8 59,2   Ofta 2 40,5 44,2 30,6 34 

Uppnåbara med avsevärd ansträngning 3 14 27,2   Ibland 3 11,6 16,3 17,4 16,3 

Mycket snäv, nästan ouppnåeliga 4 3,3 6,1   Sällan 4 2,5 5,4 4,1 6,1 

Omöjliga att uppnå  5 0,8 1,4   Aldrig 5 - - 0,8 2 

Totala svar (n)   118 146       118 146 110 136 

Svar saknas  3 1      3 1 11 11 

Medelvärde  2,12 2,38      1,73 1,94 1,89 2,01 

St. a  0,68 0,75      0,77 0,85 0,93 1,01 

Tabell 4.7 Beskrivande statistik tidspress. 

4.8 Dysfunktionellt beteende 
Den andra sammanslagna variabeln som är i fokus i denna undersökning är dysfunktionellt beteende. 

Som nämnt tidigare finns det två typer av dysfunktionellt beteende, minskad kvalitet på 

revisionsarbetet, minskad kvalitet och underrapportering av tid. Alla frågor som berör ett 

dysfunktionellt beteende (2.9, 3.13–3.18 och 3.20–3.21) är tänkta att slås samman och bilda den nya 

variabeln dysfunktionellt beteende. För att även kunna testa de två olika typerna av dysfunktionellt 

beteende är frågorna 2.9 och 3.13–3.18 tänkta att slås samman till den nya variabeln minskad 

kvalitet och frågorna 3.20–3.21 till underrapportering av tid.  Dessa frågor kommer från 

modellstudien av McNamara och Liyanarachchi (2008).  

  

tar bort 

steg 

svag 

förklaring 

ytlig 

granskning Efterforska 

minska 

arbete 

minskad 

kvalitet 

hoppar 

över 

Dysfunktionellt beteende  2.9  3.13.  3.14  3.15  3.16  3.17  3.18  

minskad kvalitet   G S G S G S G S G S G S G S 

    %                           

Nästan alltid 1 4,1 0,7 - 1,4 0,8 0,7 - - 0,8 0,7 - 0,7 - 0,7 

Ofta 2 2,5 2,7 0,8 - 7,4 3,4 - - - - - - - - 

Ibland 3 9,1 16,3 24 13,6 30,6 19 7,4 3,4 9,1 9,5 6,6 2 6,6 4,1 

Sällan 4 45,5 42,2 57 51,7 43 43,5 56,2 40,8 58,7 32,7 58,7 40,1 57 34,7 

Aldrig 5 36,4 34,7 16,5 32,7 15,7 32 34,7 55,1 29,8 56,5 33,1 56,5 34,7 58,5 

Totala svar (n)   118 142 119 146 118 145 119 146 119 146 119 146 119 144 

Svar saknas  3 5 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 

Medelvärde  4,1 4,11 3,91 4,15 3,67 4,04 4,28 4,52 4,18 4,45 4,27 4,53 4,29 4,53 

St. a  0,97 0,83 0,66 0,76 0,87 0,85 0,6 0,57 0,66 0,72 0,58 0,61 0,58 0,65 

Tabell 4.8 Beskrivande statistik dysfunktionellt beteende, minskad kvalitet. 
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  privat tid 

icke-deb. 

tid 

Dysfunktionellt beteende  3.20  3.21  

underrapportering av tid   G S G S 

     %       

Nästan alltid 1 - 1,4 0,8 0,7 

Ofta 2 5 3,4 1,7 0,7 

Ibland 3 24 13,6 28,9 8,2 

Sällan 4 40,5 30,6 43,8 33,3 

Aldrig 5 28,9 50,3 21,5 55,8 

Totala svar (n)   119 146 117 145 

Svar saknas  2 1 4 2 

Medelvärde  3,95 4,26 3,86 4,45 

St. a  0,86 0,92 0,81 0,74 

Tabell 4.9 Beskrivande statistik dysfunktionellt beteende, underrapportering av tid.  

4.9 Bortfallsanalys 
En bortfallsanalys är en analys för att se om bortfallet är slumpmässigt fördelat eller om det är 

systematiskt, vilket kan ge en skevhet i resultatet (Holme & Solvang, 1986/1997). Många av 

respondenterna svarade att de inte hade möjlighet att delta i underökningen på grund av tidsbrist.  

Ett par av respondenterna svarade att frågorna inte upplevts som relevanta utifrån arbetssättet som 

tillämpas på deras arbetsplats. Ett fåtal respondenter svarade att de inte kommer att delta då de inte 

längre arbetar som revisorer. Vid utskicket kom även ett par automatiska svar om att e-

postadresserna inte var tillgängliga. Totalt svarade 268 respondenter, vara 121 svarade på frågor 

med en genomsnittlig klient i åtanke och 147 på frågor med den största klienten i åtanke. Att det är 

fler svarande respondenter som arbetar på byråer som inte tillhör ”the Big 4” skulle kunna innebära 

att revisorer på de stora byråerna har en större tidspress och därför väljer att inte delta i samma 

utsträckning. 

Det finns ett fåtal frågor på vilka det är flera av respondenterna som inte svarat, vilket går att läsa i 

tabellerna ovan. I de nya sammanställda variablerna, som redogörs för i nedan i stycke 5.3.1, blir 

bortfallet något större. Detta beror på att i en variabel som slagits samman av fler frågor räcker det 

med att det saknas svar från respondent på en av dessa frågor för att ge bortfall på hela den nya 

variabeln. I tabellen nedan framgår det vilka variabler som har störst bortfall. 

Fråga 
Antal 
bortfall 

1.3 Auktorisation 10 

2.3 Om du inte underrapporterar din tid hur ofta skulle du då uppnå din tidsbudget? 22 

2.9 Tar du, i ditt arbete som revisor, någonsin bort ett nödvändigt revisionssteg… 8 

6.1 Ditt företag har utvecklat en programvara… 14 

Tabell 4.10 Bortfall.  

Alla respondenter har enligt FAR:s medlemsregister en auktorisation, vilket gör det svårt att se en 

naturlig förklaring till bortfallet på fråga 1.3. Bortfallet på fråga 2.3 kan ha sin förklaring i 

formuleringen av frågan, flera av dessa respondenter kan ha svarat att de inte underrapporterar sin 

tid och då uppfattat att frågan inte är tillämplig för dem. Även bortfallet på fråga 6.1 kan bero på att 

frågan är formulerad på ett svårtolkat sätt. Bortfallen på fråga 2.9 och 6.1 skulle också kunna ha sin 

förklaring i att det är känsliga frågor att svara på och att det är svårt för en respondent att veta om 

deras anonymitet i en enkät som denna verkligen är garanterad, vilket den i detta fall är. 
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5. Analys och resultat 

 
I detta kapitel görs en statistisk analys av det empiriska material som samlats in. Flera olika 

analysmetoder har använts beroende på hypotesernas utformning. De olika analysmetoderna 

presenteras samt de resultat som de gett. Därefter avslutas kapitlet med en test av hypoteserna.

 

I analysen kommer den statistik som tagits fram i empirin sättas i ett sammanhang för att se om det 

går att urskilja några mönster i informationen. I detta arbete bör en vaksamhet tas mot 

övertolkningar: 

Det är lätt att tolka in mer i den insamlade informationen än det finns grund för. Då kommer vi stå 

med en övertolkning av de företeelser vi undersökt, vi förklarar mer än vad vi från den tillgängliga 

informationen kan göra. (Holme & Solvang, 1986/1997, s 157) 

Sambanden för variablerna i denna underöknings hypoteser visar sig vara svaga, framförallt i 

jämförelse med de två modellstudiernas visade för resultat (Bamber & Iyer, 2007; McNamara & 

Liyanarachchi, 2008). Dessutom har det till viss del använts andra analysmetoder i denna 

undersökning än i modellstudierna. Detta innebär att resultaten i denna studie inte kommer att vara 

exakt jämförbar med resultaten från de två modellstudierna, men de kan visa på om resultaten går i 

samma riktning. 

5.1 Cronbach’s Alpha-test 
Den empiriska datan har analyserats med hjälp av SPSS. Flera av de nya variabler som tagits fram 

består från början av många frågor. På alla variabler som består av mer än en fråga har den inre 

reliabiliteten testats genom ett Cronbach’s Alpha-test. Detta test svarar på om de frågor som är 

tänkta att slås samman till en ny variabel verkligen mäter samma sak. Alphavärdet kan variera mellan 

0 och +/- 1. Ett värde nära 1 visar på en stark inre reliabilitet och ett värde på 0,7 eller högre visar på 

en acceptabel nivå (George & Mallery, 2008). I denna analys kommer även värden som ligger precis 

under 0,7 att accepteras. Cronbach’s Alpha-testen som presenteras har gjorts med svaren från grupp 

G och grupp S sammanslagna. Testen har även gjorts för grupperna separat på de frågor som skiljer 

dem åt för att se om det finns en acceptabel inre reliabilitet även då, vilket det gör. Det är bara för en 

ny variabel där den inre reliabiliteten är något svag, detta för gruppen G och variabeln 

klientidentifiering (0,658). 

5.1.1 Klientidentifiering 

I Bambers och Iyers (2007) enkät, som dessa frågor om klientidentifiering grundas på, är det frågorna 

3.5–3.9 som ger klientidentifiering och frågorna 3.10–3.11 som ger klientens image. I analysen har 

svarsskalan på fråga 3.10 (”Klienten har inte ett gott rykte i näringslivet”) gjorts omvänd för att 

stämma överens med svaren på de övriga frågorna. Alla dessa frågor sammanslagna skulle kunna ge 

variabeln klientidentifiering och därför har ett Cronbach’s Alpha-test gjorts på dessa tillsammans, 

men testet visar att den inre reliabiliteten inte är tillräckligt stark (0,645). Därför har jag gått tillbaka 

till att använda samma frågor som Bamber och Iyer och får då det acceptabla värdet 0,706.   

För variabeln klientens image har jag även tagit med fråga 3.12 (”Klienten anses vara ett av de bästa 

företagen att arbeta för”), men genom flera Cronbach’s Alpha -test visar det sig att det inte finns 

någon inre reliabilitet mellan någon av dessa frågor (3.1–3.12), vilket gör att denna tänka variabel 
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inte kan skapas utifrån dessa. För att se om det går att använda alla dessa frågor (3.5–2.12) på ett 

annat sätt har en faktoranalys gjorts, som redogörs för längre fram i detta kapitel. 

5.1.2 Klientanpassat beteende 

De två arbetsrellaterade fallen som respondenterna  får ta ställning till i sektion sex i enkäten (6.1-

6.2) är tänkta att tillsammans bli den beroende variablen klientanpassat beteende. Dock visar ett 

Cronbach’s Alpha-test att det inte finns någon inre reliabilitet mellan dessa frågor (G+S -0,283; G -

0,140; S -0,4). Då fråga 6.1 tydligare markerar ett klientanpassat beteende får denna fråga själv 

representera ett klientanpassat beteende och fråga 6.2 utesluts ur analysen.  Dessa två frågor är 

tagna från Bambers och Iyers (2007) enkät. Även Bamber och Iyer fick lov att utesluta fråga 6.2 från 

analysen. I ett försök att få denna fråga användbar omformulerades den något i denna undersökning, 

vilket inte gav något resultat. 

5.1.3 Identifiering med professionen och företaget 

Frågorna 4.1–4.9 är tänkta att tillsammans ge variabeln professionsidentifiering. I analysen har 

svarsskalan på fråga 4.1 (”Min profession har inte ett gott rykte i näringslivet”) gjorts omvänd för att 

stämma överens med svaren på övriga frågor som är förknippade med professionsidentifiering. Vid 

ett Cronbach’s Alpha-test visar det sig att den inre reliabiliteten blir acceptabel först när fråga 4.1 och 

fråga 4.4 (”Personer som försöker avancera karriärmässigt i deras aktuella anställning försöker tona 

ner deras anknytning till min profession”) plockas bort och utesluts (0,698). Den nya variabeln består 

alltså av frågorna 4.2–4.3 och 4.5–4.9. 

Den nya variabeln företagsidentifiering är en sammanslagning av svaren på frågorna 5.1-5-5 och får 

vid ett Cronbach’s Alpha-test en inre reliabilitet på 0,87.  

5.1.4 Tidsbudget 

På området tidsbudget finns det två variabler, uppnåelighet (se beskrivande statistik i tabell 7) och 

tidspress, varav tidspress är en ny sammanslagen variabel. De frågor som slagits samman för att 

skapa denna variabel är frågorna 2.1–2.3. Den inre reliabiliteten för tidspress är 0,753 enligt 

Cronbach’s Alpha-testet.    

5.1.5 Dysfunktionellt beteende 

Den sammanslagna variabeln dysfunktionellt beteende består av många frågor, (2.9, 3.13–3.18, 3.20–

3.21). Som redogjorts för i empirin utgör alla dessa frågor tillsamman denna variabel, men uppdelade 

utgör de även två olika variabler för ett dysfunktionellt beteende: minskad kvalitet (2.9, 3.13–3.18) 

och underrapportering av tid (3.20–3.21). I Cronbach’s Alpha-testen visar det sig att dessa frågor 

tillsammans ger en acceptabel inre reliabilitet, både för den sammanslagna variabeln (0,771) och för 

de två separata (0,778 respektive 0,753). Detta är i linje med vad författarna för modellstudien fick i 

sina Cronbach’s Alpha-test (McNamara & Liyanarachchi, 2008). 

5.2 Faktoranalys klientidentifiering 
En av hypoteserna handlar om hur klientens image påverkar revisorns identifiering med klienten. 

Bamber och Iyer (2007) har i sin enkät två frågor som tillsammans ger variabeln klientens image, i 

denna enkät är det frågorna 3.10 (”Klienten har inte ett gott rykte i näringslivet”) och 3.11 

(”Allmänheten har höga tankar om klienten”). Ovan visar det sig att det inte finns någon inre 

reliabilitet mellan dessa frågor, inte heller när fråga 3.12 tas med. I enkäten finns det många frågor 

som är kopplade till klientidentifiering och för att se om det finns någon annan dimension bland 
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dessa frågor, till exempel andra eller fler frågor som hänger samman med klintens image, har en 

roterad faktoranalys gjorts på dessa.  Med hjälp av faktoranalysen delar SPSS upp den sammanslagna 

variabeln klientidentifiering i två dimensioner. Den ena dimensionen består av tre frågor om hur 

andra tänker om klienten (3.8, ”Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient”; 3.11, 

”Allmänheten har höga tankar om klienten”; 3.12,” Klienten anses vara en av de bästa att arbeta 

för”). Den andra dimensionen består av övriga frågor, som kan sägas omfatta hur respondenten själv 

tänker på klienten (3.5–3.7, 3.9). På dessa två dimensioner har det gjorts Cronbach’s Alpha-test som 

visar ett det bara finns en acceptabel inre reliabilitet för den ena dimensionen. Frågorna om hur 

andra ser på klienten får ett värde på 0,461 och frågorna om vad respondenterna själva tänker om 

klienten får ett värde på 0,749. Som redogjorts för tidigare får frågorna 3.5–3.9 (vilket är samma 

frågor som modellstudien använder för variabeln klientidentifiering) tillsammans ett värde på 0,706 

vilket är acceptabelt och gör att dessa fortsättningsvis utgör variabeln klientidentifiering. 

5.3 Beskrivande statistik  

5.3.1 Nya variabler 

Då alla frågorna som använts för att bilda de nya variablerna har haft fem stycken svarsalternativ 

kommer det för varje ny fråga som läggs till i den nya variabeln resultera i ytterligare fem utfall. Som 

exempel på detta kan vi ta den nya variabeln företagsidentifiering som består av fem frågor, en 

sammanslagning av dessa fem frågor kan ge 25 olika svarskombinationer. Om en respondent svarar 

”Håller med” (4) på en fråga, ”Neutral” (3) på en annan och ”Håller inte med” (2); ”Håller med 

fullständigt” (5); ”Neutral” (3) på de resterande tre frågorna ger detta 17 poäng (p) i den nya 

variabeln. En översikt av svaren för de nya sammanslagna variablerna finns i Bilaga D. Nedan visas en 

tabell över variablernas medelvärden och standardavvikelser, både med summan av poängen och 

med ett genomsnitt av poängen. Ett högt värde på de tre typerna av identifiering innebär stark 

identifiering och ett lågt värde på variablerna för dysfunktionellt beteende tyder på att detta 

beteende förekommer. Ett högt värde på tidspress innebär starkt upplevd press 

 Klientidentifiering 
Professions- 
identifiering 

Företags- 
identifiering Tidspress 

Dysfunktionellt 
beteende 

Minskad 
kvalitet 

Underrapportering 
av tid 

  G S G S G S G S G S G S G S 

Totala svar 
(n) 

121 138 114 141 118 142 108 136 108 133 110 134 117 145 

Svar saknas   9 7 6 3 5 13 11 13 14 11 13 4 2 

                             

p 
summerade 

                            

Medelvärde 14,64 12,96 24,68 23,48 19,59 18,92 5,70 6,34 36,41 38,94 28,70 30,25 7,79 8,70 

St. a 3,20 3,37 3,30 3,61 3,35 3,43 1,99 2,09 3,86 3,86 3,11 3,30 1,48 1,48 

                             

p 
genomsnitt 

                            

Medelvärde 2,93 2,59 3,53 3,35 3,92 3,78 1,90 2,11 4,05 4,33 4,10 4,32 3,90 4,35 

St. a 0,64 0,67 0,47 0,52 0,67 0,69 0,66 0,70 0,43 0,43 0,44 0,47 0,74 0,74 

Tabell 5.1 Beskrivande statistik nya variabler. 

5.3.2 Summering beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken av de nya variablerna ovan visar på att det finns en identifiering både 

med klienten, med professionen och med företaget. Det neutrala värdet är 3 och alla tre variablerna 

har ett medelvärde som är högre än så. Företagsidentifieringen kan dessutom ses som stark med ett 
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medelvärde på 3,92/3,78 (G/S). Standardavvikelsen visar på att det även finns skillnader mellan 

respondenterna när det gäller dessa identifieringar. 

Medelvärdet för den upplevda tidspressen är relativt låg vilket tyder på att majoriteten av 

respondenterna inte upplever en stark tidspress. Dock visar standardavvikelsen från medelvärdet att 

det finns individuella skillnader bland respondenterna. 

Enligt medelvärdet för dysfunktionellt beteende är tendensen låg för ett sådant beteende 

(4,05/4,33). Detta gäller även för de separata variablerna minskad kvalitet (4,10/4,32) och 

underrapportering av tid (3,9/4,35). Standardavvikelsen för underrapportering av tid är större än 

standardavvikelsen för de andra två variablerna vilket tyder på att det är där den största skillnaden 

finns mellan olika respondenter när det gäller det dysfunktionella beteendet och att det förekommer 

oftare. 

I kapitel 4 finns det beskrivande statistik för de variabler som kommer att användas i 

hypotesprövningen utan att slås samman till någon ny variabel. Denna statistik visar bland annat att 

den genomsnittliga klienten verkar ses som viktigare för företaget än den största, med medelvärden 

på 2,91 respektive 3,23 (denna fråga har ett neutralt värde på 2,5), men den visar också på att det 

finns stora olikheter mellan vad respondenterna svarat. I kapitel 4 finns det även beskrivande 

statistik som visar på att ett klientanpassat beteende är lågt (2,65/2,95, med ett neutralt värde på 5), 

men att det även där visars sig genom standardavvikelserna att det finns betydande skillnader i vad 

respondenterna svarat. Vidare visar denna statistik på att tidsbudgetarna inte upplevs som allt för 

svåra att uppnå (medelvärde på 2,12/2,38), men den visar också på skillnader både genom 

standardavvikelser på 0,68/0,75 och genom skillnader mellan grupp G och grupp S. 

5.4 Korrelationsanalys 
Korrelation är måttet på hur starkt samband det finns mellan två variabler. Korrelationen är 

symmetrisk och säger inte vilken variabel som är beroende och vilken som är oberoende. 

Korrelationen kan anta ett värde på mellan -1 och +1, där -1 är ett exakt linjärt negativt samband och 

+1 är ett exakt linjärt positivt samband. Ett värde på 0 visar att det inte finns något samband (George 

& Mallery, 2008). I SPSS har korrelationen mellan denna studies variabler testats genom Pearson 

Correlation-test. Dessa finns redovisade i tre korrelationsmatriser i Bilaga E (en för grupp G och grupp 

S sammanslagna och en var för de två grupperna separat). Resultaten för korrelationstesten kommer 

att användas i hypotesprövningen. Signifikansnivån talar om ifall sambandet är signifikant skilt från 

noll, med 1 %, 5 % eller 10 % felmarginal. 

5.5 Regressionsanalys  
Vid hypotestestet har en enkel linjär regressionsanalys gjorts. En regressionsanalys ger ett mått på 

hur bra anpassning man har mellan modell och data (verkligheten). Förklaringsgraden, R2,talar om 

hur stor variation i den beroende variabeln som förklaras av modellen. R2 kan anta ett värde mellan 0 

% och 100 % (ibid.).  Koefficienten talar om hur stor lutningen på det linjära sambandet är och om 

det är positivt eller negativt. Eftersom korrelationerna i denna undersökning är svaga kommer det 

naturligt att innebära att även förklaringsgraden kommer att vara låg. Signifikansnivån talar om hur 

stor chansen är att dessa resultat uppstått av ren slump, och i en regressionsanalys blir signifikansen 

samma som signifikansen i korrelationsanalysen (ibid.). 
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5.6 t-test 
För de hypoteser där de två grupperna G och S ska jämföras har ett Independent-Samples t-test (t-

test) använts. Detta test jämför skillnaden i medelvärdet för en variabel mellan två grupper. Detta för 

att se om det statistiskt går att säkerställa om dessa medelvärden går att skilja åt och grupperna på 

så sätt är olika. Signifikansnivån talar om hur stor chansen är att skillnaden på medelvärdena kan ha 

uppstått av ren slump (ibid.), även här används signifikansnivåerna 1 %, 5 % eller 10 %. Resultaten 

finns sammanställda i Bilaga F. 

5.7 Hypotesprövning 
I hypotesprövningen används ovan beskrivna korrelations- och regressionsanalyser samt t-tester. 

Många av frågorna som ligger till grund för variablerna skiljer sig åt för grupp G och grupp S därför 

redovisas även korrelationen för dessa två grupper separat. 

H. 1 Revisorers identifiering med klienten ökar ju längre de reviderat klienten. 

H 1 
Klientidentifiering - 
varaktighet 

  G+S   G S 

Pearson Correlation ,237  ,072 ,226 

Signifikans (2-tailed) ,000   ,439 ,008 

Tabell 5.2 Korrelation mellan klientidentifiering och varaktighet. 

Det finns ett svagt positivt samband mellan revisorns identifiering med klienten och varaktigheten. 

Detta är statistiskt säkerställt genom en signifikans på 1 % nivån. Även om grupp G och grupp S skiljer 

sig åt, där det inte finns någon signifikans för grupp Gs resultat så finns det trots detta sammantaget 

ett samband.  Koefficienten är positiv (0,694) och förklaringsgraden i regressionsanalysen (R2) är som 

förväntat låg på 5,6 %. Signifikans på 1 % nivån stärker emellertid hypotesen. Även om författarna av 

modellstudien för denna hypotes (Bamber & Iyer, 2007) till viss del använt andra analysinstrument så 

styrker även deras resultat denna hypotes (korrelation 0,190, signifikans på 1 % nivån). 

Hypotes 1 förkastas ej. 

 

H. 2 Revisorers identifiering med klienten ökar ju viktigare klienten är. 

H 2 Klientidentifiering - klientens 
betydelse 

  G+S   G S 

Pearson Correlation ,155  ,025 ,126 

Signifikans (2-tailed) ,013  ,789 ,144 

Tabell 5.3 Korrelation mellan klientidentifiering och klientens betydelse. 

Mellan revisorns identifiering med klienten och klientens uppfattade betydelse för företaget finns 

det ett mycket svagt positivt samband. Grupp G och grupp S visar det var för sig och även 

sammantaget. Först när korrelationen testas för grupperna gemensamt går sambandet att säkerställa 

på signifikansnivån 5 %. Förklaringsgraden i regressionsanalysen är också mycket låg på 2,4 % och 

koefficienten visar på en svag positiv lutning (0,530). Trots att även dessa resultat är svaga så gör 

signifikansen på 5 % nivån att hypotesen inte går att förkasta. Även resultaten i modellstudien (ibid.) 
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styrker denna hypotes, dock till viss del med andra analysinstrument (korrelation 0,252, signifikans 

på 1 % nivån). 

Hypotes 2 förkastas ej. 

 

H. 3 Revisorers identifiering med klienten ökar ju viktigare klientens image anses. 

Hypotes 3 går ej att testa då variabeln klientens image inte hade tillräckligt stark inre reliabilitet, 

vilket gör den oanvändbar i analysen. 

 

H. 4 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar ökar i takt med 

att de identifierar sig med klienten. 

H 4 Klientanpassat beteende - 
klientidentifiering 

  G+S   G S 

Pearson Correlation -,005  ,095 -,043 

Signifikans (2-tailed) ,939   ,304 ,619 

Tabell 5.4 Korrelation mellan klientanpassat beteende och klientidentifiering. 

Grupp G och grupp S visar här olika riktningar på sambandet. Dessutom är dessa positiva respektive 

negativa samband väldigt svaga och det finns ingen signifikans på en 5 % nivå. Resultatet i 

modellstudien (ibid.) styrker däremot denna hypotes, vilket bland annat skulle kunna ha sin 

förklaring i att författarna till den studien använt sig av andra, bättre anpassade, analysinstrument. 

Dock kan noteras att även deras korrelation för dessa två variabler är svag (0,043) och saknar 

signifikans. 

Svaga resultat gör att hypotes 4 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H. 5 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar minskar i takt 

med att de identifierar sig med sin profession. 

H 5 Klientanpassat beteende - 
professionsidentifiering 

  G+S   G S 

Pearson Correlation ,065  ,011 ,118 

Signifikans (2-tailed) ,307  ,906 ,166 

Tabell 5.5 Korrelation mellan klientanpassat beteende och professionsidentifiering. 

I denna hypotes förväntas ett negativt samband. Det finns ett mycket svagt positivt samband mellan 

ett klientanpassat beteende och professionsidentifieringen, vilket visar sig tydligare i grupp S, men 

det finns ingen signifikans på en 5 % nivå och inte heller på en 10 % nivå. Modellstudiens (ibid.) 

resultat är däremot starka och styrker denna hypotes, med notis om att andra analysinstrument 

använts (korrelation -0,136, signifikans på 5 % nivån). 

Svaga resultat gör att hypotes 5 varken går att styrka eller förkasta. 



39 

 

 

H. 6 Revisorer anser att den största klienten är viktigare för företaget än den 

genomsnittliga. 

I en denna hypotes antas en skillnad mellan grupp G och grupp S varför ett t-test gjorts för att se om 

denna skillnad existerar. Resultatet av t-testet visar att det finns en skillnad på medelvärdena, där 

medelvärdet för grupp G är större än medelvärdet för grupp S (0,674), se tabell 1. Denna skillnad är 

signifikant på en 1 % nivå (0,000). Detta talar i motsatt riktning mot hypotesen. 

Hypotes 6 förkastas.  

 

H.7 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar är större hos 

den största klienten än hos en genomsnittlig. 

Det finns en skillnad mellan medelvärdena (0,293) där medelvärdet för grupp S är större, vilket är i 

linje med hypotesen.  Däremot visar resultatet i t-testet att denna skillnad inte är signifikant ens på 

10 % nivån (0,274). Resultaten i modellstudien (ibid.) styrke inte heller denna hypotes. Här bör dock 

noteras att mätinstrumenten skiljer sig markant åt mellan denna undersökning och modellstudien, 

då modellstudien har en helt annan metod för att mäta klientens storlek. 

Svaga resultat gör att hypotes 7 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H. 8 Revisorer som arbetar på mindre byråer är mer benägna att ge efter för den 

behandling som klienten föredrar.  

De revisorer som arbetar för ”the Big 4”-företag har ett högre medelvärde (2.96) än de som inte gör 

det (2,68), vilket talar emot hypotesen. Däremot finns det ingen signifikant skillnad mellan dessa två 

medelvärden ens på 10 % nivån (0,308).  

Svaga resultat gör att hypotes 8 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H.9 Revisorer identifierar sig mer med den största klienten än med en genomsnittlig. 

Det finns en skillnad mellan dessa medelvärden (1,688)9 där medelvärdet för grupp G är större. 

Denna skillnad är signifikant på 1 % nivån och eftersom detta resultat talar rakt emot hypotesen 

förkastas den. 

Hypotes 9 förkastas. 

 

                                                           
9
 Detta är den sammanslagna variabeln där medelvärdet för grupp G var 14,64 och för grupp S var 12,96. 
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H. 10 När tidsbudgeten blir svårare att uppnå kommer kvaliteten på revisionsarbetet 

att minska. 

H 10 Minskad kvalitet - 
uppnåelighet 

  G+S   G S 

Pearson Correlation -,055  -,126 -,084 

Signifikans (2-tailed) ,397  ,196 ,334 

Tabell 5.6 Korrelation mellan minskad kvalitet och uppnåelighet. 

I denna hypotes förväntas ett negativt samband mellan variablerna. Det finns ett negativt samband 

mellan minskad kvalitet på revisionsarbetet och den upplevda möjligheten att uppnå tidsbudgeten, 

men det är mycket svagt, nästintill obefintligt. Dessutom finns det ingen signifikans ens på 10 % 

nivån. I modellstudien (McNamara & Liyanarachchi, 2008) ger dock resultatet stöd för denna 

hypotes, med en förklaringsgrad på 13,4 % och signifikans på 1 % nivån i en kategorisk regression.  

Svaga resultat gör att hypotes 10 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H. 11 När tidsbudgeten blir svårare att uppnå kommer underrapporteringen att öka. 

H 11  Underrapportering av tid - 
uppnåelighet 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation -,181   -,278 -,222 

Signifikans (2-tailed) ,003  ,003 ,007 

Tabell 5.7 Korrelation mellan underrapportering av tid och uppnåelighet. 

Även i denna hypotes förväntas ett negativt samband, vilket korrelationstestet visar. Det är inte ett 

starkt samband, men det visar sig tydligt i båda grupperna och även när dessa slås samman. 

Sambandet är signifikant på 1 % nivån. Regressionsanalysen visare en svag förklaringsgrad på 3,3 % 

och koefficient visar på en svag negativ lutning på -0,384. Detta resultat är i linje med vad 

modellstudien (ibid.) visar. De har använt sig av en kategorisk regression där förklaringsgraden är 

17,8 %, med en signifikans på 1 % nivån.  

Hypotes 11 förkastas ej. 

 

H. 12 Den upplevda pressen av tidsbudgeten är högre bland revisorer som arbetar för 

”the Big 4” än för dem som inte arbetar för ”the Big 4”. 

För denna hypotes har ett t-test gjorts där medelvärdet för de som jobbar för ett ”the Big 4”-företag 

har jämförts med medelvärdet för dem som inte arbetar för ett ”the Big 4”-företag. Resultatet visar 

att det i linje med hypotesen är medelvärdet för de som svarat att de arbetar för ett ”the Big 4”-

företag som är större (6,29) än medelvärdet för de som svarat att de inte gör det (5,87). Denna 

skillnad är emellertid inte signifikant ens på 10 % nivån (0,125). Modellstudiens (ibid.) resultat styrker 

denna hypotes och även Liyanarachchis och McNamaras (2007) resultat styrker denna hypotes. 

Svaga resultat gör att hypotes 12 varken går att styrka eller förkasta. 
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H. 13 Ett dysfunktionellt beteende hos revisorer förkommer oftare vid arbete med den 

största klienten än vid arbete med en genomsnittlig. 

Även för denna hypotestest har ett t-test utförts. Det finns en skillnad på medelvärdena (2,532)10, där 

medelvärdet för grupp G är mindre än medelvärdet för grupp S. Ett lågt värde på denna variabel 

betyder att detta beteende förekommer vilket gör att detta resultat går rakt emot hypotesen. 

Dessutom är skillnaden signifikant på 1 % nivån vilket gör att hypotesen förkastas. 

Hypotes 13 förkasta. 

 

H. 14 När klientidentifikationen ökar så ökar även det dysfunktionella beteendet. 

H 14 Dysfunktionellt beteende – 
klientidentifiering 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation -,163   -,015 -,137 

Signifikans (2-tailed) ,013  ,877 ,127 

Tabell 5.8 Korrelation mellan dysfunktionellt beteende och klientidentifiering. 

Ett lågt värde på dysfunktionellt beteende visar på att detta beteende förekommer och ett högt 

värde på klientidentifikation tyder på en stark identifiering med klienten vilket gör att detta samband 

enligt hypotesen ska vara negativt. Det finns ett negativt samband mellan dessa variabler även om 

det är svagt, vilket styrker hypotesen.  Det finns bara signifikans för de två grupperna tillsammans på 

5 % nivån. I regressionsanalysen är förklaringsgraden också låg på 2,7 % och koefficienten är svagt 

negativ (-0,199). 

Hypotes 14 förkastas ej. 

 

H. 15 När revisorns identifiering med professionen ökar minskar det dysfunktionella 

beteendet. 

H 15 Dysfunktionellt beteende – 
professionsidentifiering 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation -,110   ,036 -,128 

Signifikans (2-tailed) ,097  ,720 ,153 

Tabell 5.9 Korrelation mellan dysfunktionellt beteende och professionsidentifiering. 

I denna hypotes förväntas ett positivt samband mellan variablerna. Ett högt värde för dysfunktionellt 

beteende visar på att detta beteende inte förekommer och ett högt värde på professionsidentifiering 

säger att identifieringen med professionen är stark. Dock visar detta korrelationstest ett svagt 

negativt samband vilket talar för det motsatta, att när professionsidentifieringen ökar så ökar även 

det dysfunktionella beteendet. Sambandet är mycket svagt och det finns bara signifikans på 10 % 

nivån. Det är intressant att sambandet hos det två olika grupperna går åt varsitt håll, även om 

                                                           
10

 Medelvärdet för grupp G var 36,41 och medelvärdet för grupp S var 38,94. 
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sambandet för grupp G är nästintill obefintligt och därför inte går att göra något direkt uttalande om. 

Regressionsanalysen visar en mycket svag förklaringsgrad på 1,2 % och en koefficient på -0,127. Att 

resultaten är svaga och att de två grupperna visar olika gör det svårt att uttala sig om denna hypotes. 

Svaga resultat gör att hypotes 15 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H. 16 När revisorns identifiering med företaget ökar så ökar det dysfunktionella 

beteendet. 

H 16 Dysfunktionellt beteende – 
företagsidentifiering 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation ,020   -,008 ,104 

Signifikans (2-tailed) ,757  ,934 ,245 

Tabell 5.10 Korrelation mellan dysfunktionellt beteende och företagsidentifiering. 

I denna hypotes förväntas ett negativt samband mellan variablerna då ett lågt värde för 

dysfunktionellt beteende visar att detta beteende förekommer. Två av testerna visar dock på ett 

positivt samband, men dessa är mycket svagt. För grupp G är resultatet för lågt för att alls visa på 

samband. Att testresultaten generellt visar så pass svaga samband, utan signifikans, gör att det inte 

går att uttala sig om denna hypotes. 

Svaga resultat gör att hypotes 16 varken går att styrka eller förkasta. 

 

H. 17 Revisorers eftergivenhet för den behandling som klienten föredrar minskar ju 

mer erfarenhet de har. 

H 17 Klientanpassat beteende – 
erfarenhet 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation -,044   -,033 -,045 

Signifikans (2-tailed) ,473  ,726 ,589 

Tabell 5.11 Korrelation mellan klientanpassat beteende och erfarenhet. 

Som hypotesen antar är sambandet negativt, men sambandet är också mycket svagt och det finns 

ingen signifikans på en statistiskt acceptabel nivå, vilket gör att hypotesen inte styrks. Resultaten i 

modellstudien (Bamber & Iyer, 2007) visar dock på att detta samband existera med en korrelation på 

-0,288 och signifikans på 1 % nivån. 

Svaga resultat gör att hypotes 17 varken går att styrka eller förkasta. 
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H. 18 Mer erfarna revisorer har ett mindre dysfunktionellt beteende. 

H 18 Dysfunktionellt beteende – 
erfarenhet 

 
G+S 

 
G S 

Pearson Correlation ,001   ,011 ,028 

Signifikans (2-tailed) ,988  ,906 ,749 

Tabell 5.12 Korrelation mellan dysfunktionellt beteende och erfarenhet. 

I detta korrelationstest visar sig inget nämnvärt samband. 

Svaga resultat gör att hypotes 18 varken går att styrka eller förkasta.  
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6. Slutsatser 

 
I det sista och avslutande kapitlet görs en summering av resultaten och de slutsatser som går att dra 

av analysen presenteras. Kapitlet innehåller egna reflektioner och avrundas med förslag på fortsatt 

forskning inom det aktuella området.

 

Syftet med denna undersökning var att se hur revisionskvalitetens två byggstenar, revisorns 

kompetens och revisorns oberoende påverkas av dysfunktionellt beteende och klientidentifiering. 

Delsyftet var att se om det i dessa frågor fanns någon skillnad vid arbete med en genomsnittlig klient 

mot arbete med den största klienten. I detta avslutande kapitel är tanken att se om det går att dra 

några slutsatser utifrån de resultat denna undersökning gett. Då resultaten för denna studie är svaga 

är det vanskligt att göra uttalanden om hela populationen, men resultaten ger i alla fall en antydan 

av hur det kan se ut i hela populationen. Ett par respondenter har hört av sig och meddelat att de 

valt att inte delta i undersökningen just för att de inte arbetar under de förhållanden som förutsätts i 

denna studie. Detta tyder på att de slutsatser som dras inte nödvändigtvis är helt representativa för 

hela populationen. 

6.1 Summering  
I summeringen av resultaten görs en jämförelse med hur dessa stämmer överens med den tidigare 

forskning som presenterades i den teoretiska referensramen. 

6.1.1 Klientidentifiering 

En del av denna studie har bestått av att se hur sociala incitament kan påverka revisorns oberoende. 

Dessa sociala incitament kan vara hur revisorn identifierar sig med klienten, med professionen och 

med företaget de arbetar för. Resultaten visar att revisorer identifierar sig med sina klienter och även 

med professionen och företaget. De två senare är dessutom starkare än identifieringen med klienten. 

Dessa resultat stämmer överens med vad teorin om social identitet säger, att en individ kan 

identifiera sig med flera olika grupper samtidigt och att dessa identifieringar är olika starka (Lam, et 

al., 2010). Bamber och Iyer (2002; 2007) finner att alla tre typerna av identifiering förekommer och i 

den senare studien visar deras resultat samma sak som denna studie, att identifieringen med 

professionen är starkare än identifieringen med klienten.  

Det som är anmärkningsvärt med Bamber och Iyers (2007) studie är att de fann att identifiering med 

klienten kan ha en negativ inverkan på revisorns oberoende då klientidentifiering visade sig ha ett 

positivt samband med ett klientanpassat beteende, vilket innebär en negativ inverkan på 

oberoendet. Teorin om social identitet säger att vid identifiering med en grupp kan en individ ta efter 

gruppens preferenser och mål vilket talar för professionsidentifieringens positiva inverkan på 

oberoendet. Bamber och Iyers studie visar också att identifiering med professionen har en positiv 

inverkan på oberoendet, men att en stark sådan identifiering inte är tillräckligt för att minska 

klientidentifieringens negativa effekt. Resultaten för denna studie är dock för svaga för att säga något 

om hur svenska revisorers oberoende påverkas av hur stark deras identifiering med klienten och 

professionen är. Däremot i ett försök att belysa själva identifieringen med klienten är resultaten 

något starkare. De visar att identifieringen med klienten ökar ju längre revisorn reviderat klienten 

och ju viktigare revisorn anser att klienten är för företaget desto starkare blir identifieringen med 

klienten. Dessa två resultat är i linje med vad Bamber och Iyers undersökning visar.  
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I Bambers och Iyers studie, som tillsammans med McNamaras och Liyanarachchis (2008) 

undersökning fungerat som modell för detta arbete, lät de sina respondenter svara på alla frågor 

med den största klienten i åtanke. För att skapa ytterligare en dimension i denna undersökning 

delades respondenterna in i två grupper för att se om det fanns en skillnad när respondenterna hade 

en genomsnittlig klient i åtanke när de svarade på frågorna mot om de hade den största klienten i 

åtanke. Ett logiskt resonemang är att den största klienten bör ses som viktigare för företaget än en 

genomsnittlig, bland annat av ekonomiska skäl. Resultaten för denna studie visar att klienten 

genomgående anses viktig, men det visar sig att den grupp som fick svara på frågor med den 

genomsnittliga klienten i åtanke ansåg att klienten var viktigare för företaget än de som svarade med 

den största klienten i åtanke. När den genomsnittliga klienten ses som viktigare än den största är det 

inte överraskande att resultaten också visar att identifieringen med den genomsnittliga klienten är 

starkare än identifieringen med den största, trots att detta talar rakt emot hypotesen. Vad detta kan 

ha sin förklaring i är svårt att säga, men det kan handla om att olika respondenter i de två grupperna 

har tolkat frågan på olika sätt. Det kan också finnas någon annan underliggande, dold variabel som 

ger utslag i denna fråga. Det finns tidigare forskning som visar på att revisorer behandlar stora 

klienter mer fördelaktigt än de mindre (Chan, 2009), men det finns även forskning som visar på att 

klientens storlek inte har någon betydelse (Reynolds & Francis, 2000). Tyvärr är resultaten i denna 

undersökning för svaga för att ge något svar på hur skillnaden i behandling mellan den största 

klienten och en genomsnittlig klient ser ut bland svenska revisorer.  

Tidigare har man kunnat visa på att både revisionsbyråns storlek och erfarenhet är faktorer som har 

inverkan på revisorns oberoende. Med erfarenhet kommer en bättre förmåga att hålla sig oberoende 

och Bamber och Iyer kan i sin undersökning visa på att ju mer erfarenhet en revisor har desto mindre 

klientanpassat beteende förkommer. Generellt sett är det klientanpassade beteendet lågt bland 

svenska revisorer och resultaten är för svaga för att kunna göra ett uttalande i frågan om hur 

erfarenhet påverkar det klientanpassade beteendet. Byråns storlek kan ha betydelse då en stor byrå 

inte är lika beroende av enskilda klienter (Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Nasser et al., 2006), 

men återigen gör svaga resultat att det inte går att säga något om hur det ser ut i Sverige. 

6.1.2 Dysfunktionellt beteende 

Den andra delen av denna undersökning är att se hur revisorers stressiga och tidspressade 

arbetsmiljö påverkar deras beteende vilket i slutändan kan ha effekt på revisionskvaliteten. I denna 

undersökning visar det sig att dysfunktionellt beteende förekommer, men inte i någon stor 

utsträckning. Det visar sig att svenska revisorer upplever tidspress, men den är inte så stark. När det 

gäller tidsbudgetarna upplevs dessa överlag inte som svåra att uppnå. Dock visar resultaten på att 

det förekommer skillnader i uppfattningen både om tidspress och i uppfattningen om 

tidsbudgetarnas uppnåbarhet.  Att en tidsbudget som är svår att uppnå skulle ha en påverkan på 

kvaliteten på det arbete som utförts är resultaten i denna undersökning för svaga för att göra något 

uttalande om. Däremot visa det sig att underrapporteringen av tid ökar när tidsbudgetarna blir 

svårare att uppnå och även om ett dysfunktionellt beteende inte är vanligt förekommande bland 

svenska revisorer är det underrapportering av tid som förkommer i störst utsträckning. 

Tidigare forskning har visat att revisorer som arbetar för de stora företagen (”the Big 4”) upplever 

större tidspress än de som inte arbetar för dessa företag. Förklaringen till detta ligger bland annat i 

den kultur som förkommer på dessa företag (Liyanarachchis & McNamaras, 2007; McNamara & 

Liyanarachchi, 2008) och att graden av tidspressen är olika stor (Pierce & Sweeney, 2004). Resultaten 
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visar sig för svaga för att kunna säga om detta även stämmer på svenska revisorer. Vad denna studie 

däremot visar är att trots att ett dysfunktionellt beteende inte är vanligt, förekommer det oftare vid 

arbete med en genomsnittlig klient än vid arbete med den största. Detta talar emot hypotesen. Vid 

uppställandet av denna hypotes fördes resonemanget att det dysfunktionella beteende skulle 

förkomma oftare vid arbete med den största klienten för att den största klienten antogs vara 

viktigare. Nu visar resultaten det motsatta, att det är en genomsnittlig klient som anses som viktigare 

för företaget än den största. Med detta som utgångspunkt är det rimligt att resultaten även visar att 

det dysfunktionella beteende förekommer oftare vid arbete med en genomsnittlig klient, just för att 

den anses viktigare, vilket är vad resultaten visar. 

Ett intressant upptäckt är att i takt med att klientidentifieringen ökar så ökar även det 

dysfunktionella beteendet. Detta kan jämföras med vad Bamber och Iyer (2007) funnit, att 

klientidentifiering har en negativ påverkan på revisorns oberoende vilket i sin tur påverkar 

revisionskvaliteten. De har i sin undersökning inte specifikt tittat på ett dysfunktionellt beteende 

utan hur revisorn anpassar sin behandling av klienten utifrån vad klinten föredrar. Detta skulle 

emellertid också kunna ses som ett dysfunktionellt beteende. Detta visar på att det kan finnas andra 

faktorer än tidspress som genererar ett dysfunktionellt beteende. Vidare kan resultat för denna 

studie inte säga om professionsidentifieringen eller företagsidentifiering skulle ha någon inverkan på 

det dysfunktionella beteendet. Dessutom vore det naturligt att mer erfarna revisorer agerar mindre 

dysfunktionellt då tidsbudgetarna inte är lika stor stressfaktor för dem (Bronner, 1973/1982), men 

detta är också något som resultaten i denna studie är för svaga för att säga något om. 

6.2 Diskussion 
Som noterats tidigare finns det begränsningar i denna studie som gör att försiktighet bör iakttas när 

slutsatserna dras. Bland annat är bortfallet vid enkätundersökningen stort vilket gör att det kan 

finnas en skevhet i de svar som kommit in. Bortfallsanalysen visar på att vissa frågor kan ha varit 

svårtolkade och att vissa frågor kan ha varit känsliga att svar på trots anonymitet. Det visar sig också 

att resultaten är förhållandevis svaga och dessutom bör det beaktas att det till viss del använts andra 

mät- och analysinstrument än vad som använts i de studier som resultaten jämförs med. Trots detta 

går det att utläsa användbara och intressanta mönster i resultaten. 

Denna undersökning visar att det finns ett värde i att titta på de båda byggstenarna, 

klientidentifiering och dysfunktionellt beteende, som i slutändan kan ha en påverkan på 

revisionskvaliteten. Då det inte i någon större utsträckning tidigare undersökts hur sociala incitament 

påverkar revisorns oberoende gör denna studie ett försök att belysa detta område. Eftersom 

revisorns relation till klienten är ett av de identifierade hoten mot oberoendet är det av intresse för 

både yrkesutövare, lagstiftare och forskare att detta ämne berörs.  Resultaten för denna 

undersökning ger inget belägg för att identifiering med klienten påverkar revisorns oberoende, som 

Bamber och Iyers modellstudie, men de visar att det finns ett samband mellan klientidentifiering och 

dysfunktionellt beteende. Så även om den inte visar på den koppling som från början förutspåtts så 

antyder resultaten att det trots allt kan finnas ett samband mellan klientidentifiering och 

revisionskvalitet. Studien fyller en funktion genom att sätta detta ämne i fokus, för att visa på att det 

inte bara är ekonomiska incitament som bör tas i beaktande vid diskussion om revisorns oberoende. 

Undersökningen ger även ett bidrag till att se vad som kan påverka att klientidentifieringen blir 

starkare, då resultaten visar på att varaktighet och klientens betydelse har ett positivt samband med 

klientidentifieringen. Teorin om social identitet har visat sig vara ett användbart redskap vid 
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undersökning av olika redovisnings och revisionsfrågor (Bamber & Iyer, 2002; 2007) och om det i 

vidare forskning visar sig att klientidentifiering har en inverkan även på svenska revisorers oberoende 

kan det vara av intresse att veta vad som påverkar denna identifiering, vilket denna studie ger en 

antydan om.  

Det ställs formella kompetenskrav på revisorn, men detta är ingen garanti för att ett dysfunktionellt 

beteende inte ska uppstå. Därför bör en medvetenhet finnas för vilka faktorer som kan ligga till 

grund för detta beteende. Vid arbete med tidsbudgetar som revisorns upplever som svåra att uppnå 

förväntas ett dysfunktionellt beteende förekomma, vilket kan få konsekvenser både på individnivå 

och på företagsnivå. När de krav som ställs inte matchar de kunskaper, resurser och behov som finns 

kan stress uppstå (Bronner, 1973/1982). Stress kan vara både skadligt för hälsan och resultera i 

försämrade arbetsprestationer. I tidigare forskning har det visat sig att detta dysfunktionella 

beteende tar sig utryck på två olika sätt: genom underrapportering av tid och genom minskad kvalitet 

på det utförda arbetet (McNamara & Liyanarachchi, 2008; Paino, Ismail & Smith, 2010). Förekomsten 

av ett dysfunktionellt beteende har undersökts i flera länder och trots svaga resultat visar denna 

studie på en del av de tendenser som finns i Sverige. Denna studie, i linje med McNamaras och 

Liyanarachchis (2008) studie, undersöker inte direkt vad konsekvenserna blir av ett dysfunktionellt 

beteende men den ger en möjlighet till att identifiera ledtrådar. Detta är av intresse framförallt för 

revisionsföretaget bland annat för att ge möjlighet till att skapa en arbetsmiljö där personalen mår 

bättre, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bättre arbetsprestation och ännu högre 

revisionskvalitet. Till skillnad från McNamaras och Liyanarachchis undersökning kan inte denna studie 

visa på att tidspress har en signifikant inverkan på ett dysfunktionellt beteende, även om det finns en 

del indikeringar, till exempel att underrapporteringen av tid ökar när tidsbudgetarna blir svårare att 

uppnå.  

Resultaten för att tidspressen är större bland de som arbetar för de stora företagen än de som 

arbetar för de mindre är svaga, så svaga att inga slutsatser kan dras. Att dessa resultat är svaga kan 

ha en naturlig förklaring. Det är fler som arbetar för mindre företag som svarat på enkäten, vilket 

skulle kunna bero på att de som inte svarat på enkäten avstod just på grund av tidspress och att det 

är fler som arbetar på de stora företagen som upplever tidspress. 

I försöket att se om det fanns någons skillnad vid arbete med en genomsnittlig klient jämfört med 

arbete med den största ställdes fyra hypoteser upp där svaren för de två grupperna jämfördes. 

Utfallet är att i tre av dessa hypoteser går resultaten i motsatt riktning mot vad hypotesen säger och 

för den fjärde är resultaten för svaga för att kunna dra några slutsatser. Vid uppbyggnaden av dessa 

hypoteser fördes resonemanget att den största klienten ses viktigare för företaget än en 

genomsnittlig, vilket skulle leda till att identifieringen med det största klienten också skulle vara 

starkare och som en följd av detta skulle det dysfunktionella beteendet förkomma oftare vid arbete 

med den största klienten. Resultaten visar att det finns ett liknande mönster, men att det istället är 

en genomsnittlig klient som ses som viktigare, det är med en genomsnittlig klient identifieringen är 

starkare och det är vid arbete med en genomsnittlig klient det dysfunktionella beteendet förkommer 

oftare. 

Avslutningsvis ger denna studie antydningar om att revisionskvalitetens två byggstenar, kompetens 

och oberoende, påverkas av både ett dysfunktionellt beteende och av identifieringen med klienten. 

Dock kanske det snarare är så att det är kompetensens som påverkar det dysfunktionella beteendet 
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än tvärt om. Det kanske mest intressanta fyndet är sambandet mellan klientidentifieringen och det 

dysfunktionella beteendet, att när klientidentifieringen ökar så ökar även det dysfunktionella 

beteendet. Ett resultat som visar på att det dysfunktionella beteendet och klientidentifieringen är 

länkade till kvaliteten på revisionen, men också ett resultat som säger att fler saker kan ha inverkan 

på det dysfunktionella beteende. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna undersökning är en av de första i sitt slag i Sverige och flera av resultaten visade sig vara 

svaga kan det vara av intresse att göra fler liknande undersökningar, men med en annan uppbyggnad 

av frågor. Att sociala incitament kan ha inverkan på revisorns oberoende har det inte gjorts mycket 

tidigare forskning på, men det har visat sig att dessa kan ha betydelse, alltså behövs det mer 

forskning på området. En av de centrala delar i denna studie, om klientidentifiering påverkar 

revisorns oberoende, gav inget resultat vilket gör att det skulle vara intressant att arbeta fram andra 

sätt att studera detta på. Exempel på detta kan vara att ta fram fler frågor som undersöker det 

klientanpassade beteendet. Vidare talar Bambers och Iyers (2007) resultat för att stärkt 

professionsidentifieringen och minska klientidentifieringen är positivt för oberoendet därför behövs 

även mer kunskap om vad det är som påverkar dessa identifieringar. 

Denna studie visar att den upplevda tidspressen inte är så stor som förväntat vilket kan bero på att 

de som tagit sig tid att svar inte upplever tidspress i samma utsträckning som de som inte tagit sig tid 

att svara gör. Men det kan också bero på att arbetssituationen för svenska revisorer ser annorlunda 

ut mot arbetssituationen i andra länder. I revisorns arbetsmiljö är det inte bara tidspress som 

fungerar som stressfaktor och att klientidentifiering och dysfunktionellt beteende visar sig ha ett 

samband talar för att det finns flera saker än tidspress som skapar ett dysfunktionellt beteende. 

Detta ger nästa förslag på vidare forskning: att undersöka vilka andra faktorer i revisorns arbete som 

kan ge upphov till ett dysfunktionellt beteende.  

Att jämförelsen mellan grupp G och grupp S gav motsatta resultat än förväntat gör det intressant att 

undersöka hur revisorer sammansättning av klienter egentligen ser ut och om denna 

sammansättning kan ha effekt både på det arbete revisorn utför och om identifieringen med 

klienterna påverkas av detta. 
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Bilaga A 
Hej, 

Kan du avvara lite av din tid för ett vetenskapligt syfte? Jag behöver din hjälp!  
 
Jag är medveten om att du har mycket att stå i, men jag hoppas att du ändå har möjlighet att ta dig 

tid för detta.  

Jag som skriver är student vid Mittuniversitetet i Sundsvall, där jag just nu jobbar på min 
kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Denna 
undersökning har till syfte att titta närmare på revisorns klientidentifikation. Du har slumpmässigt 
valts ut från FAR:s medlemsregister.   
 
Om du skulle du vilja ta del av den färdiga uppsatsen och om du har några funderingar angående 
undersökningen är du välkommen att maila mig på: jebe0902@student.miun.se  
 
Jag vill förtydliga att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.   
Du kommer till undersökningen via länken nedan:  
 
(länk till undersökningen) 
 
För att kunna slutföra min uppsats önskar jag ditt svar senast 2011-06-10. 
 
Ett STORT TACK för Din medverkan! 
Jenny Berglund 
  

mailto:jebe0902@student.miun.se
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Frågor till grupp G: 

1. Demografiska frågor 

1.1 Hur gammal är du? 

20-29 år  30-39 år  40-49 år 50-59 år 60+ 

 

1.2 Kön 

Kvinna  Man 

 

1.3 Auktorisation: 

Auktoriserad revisor  Godkänd revisor 

 

1.4 Hur många år har du arbetat som revisor? 

1-3 år  4-6 år  7-10 år  11-15 år  16 år eller mer 

 

1.5 Arbetar du på en av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC? 

Ja  Nej 

 

1.6 Hur många år har du arbetat för din nuvarande arbetsgivare (antal år): 

 

1.7 Hur många timmar arbetar du en vanlig arbetsvecka (antal timmar): 

 

1.8 Hur många kollegor har du på din arbetsplats?  

1-3 4-6  7-10  11-20  21 och fler 

 

2. Tidsbudget 

2.1 Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit: 

Mycket lätta att uppnå  Uppnåbara med rimlig ansträngning  

Uppnåbara med avsevärd ansträngning Mycket snäv, nästan ouppnåeliga   

Omöjliga att uppnå 

 

2.2 Hur ofta uppnår du din tidsbudget? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland Sällan  Aldrig 

 

2.3 Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du då uppnå din tidsbudget? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland Sällan  Aldrig 

 

2.4 Hur ofta tycker du att du har ett betydande inflytande när tidsbudgeten förbereds för ditt arbete? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland Sällan  Aldrig 

 

2.5 Hur ofta tycker du att du kan påverka mål och standarder som du förväntas uppnå? 

I mycket stor utsträckning  I betydande utsträckning  I viss utsträckning 

I mycket begränsad utsträckning  Inte alls 

 

I vilken utsträckning påverkar var och en av följande tre faktorer den tidsbudget som fastställts för en klient? 

2.6 -förra årets faktiska rapporterande tid 

I mycket stor utsträckning  I betydande utsträckning  I viss utsträckning 

I mycket begränsad utsträckning  Inte alls 

 

2.7 -beräknad tid för att slutföra revisionsuppdraget 

I mycket stor utsträckning  I betydande utsträckning  I viss utsträckning 

I mycket begränsad utsträckning  Inte alls 

 

2.8 -avgifter som förväntas från kunder 

I mycket stor utsträckning  I betydande utsträckning  I viss utsträckning 

I mycket begränsad utsträckning  Inte alls 
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2.9 Tar du, i ditt arbete som revisor, någonsin bort ett nödvändigt revisionssteg (som inte täcks upp av ett annat steg) 

utan att senare fullfölja steget eller noterar att du gjort ett avsteg från reglerna? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland Sällan  Aldrig 

 

3. Klienten  

Ta en stund och fundera på hur din genomsnittliga klient ser ut och svara sedan på följande frågor: 

3.1 Hur länge reviderar du normalt en genomsnittlig klient? 

Mindre än 1 år  1-3 år  4-6 år 7-9 år  10 år eller längre 

 

3.2 Hur länge reviderar normalt ditt företag en genomsnittlig klient? 

Mindre än 1 år  1-3 år  4-6 år 7-9 år  10 år eller längre 

 

3.3 Är den genomsnittliga klienten ett offentligt eller privat företag? 

Offentligt  Privat 

 

3.4 Vänligen bedöm den genomsnittliga klientens betydelse för ditt företag? 

Inte alls viktig   Viktig till viss del  Viktig  Mycket viktig  Vet ej 

 

Ange hur väl du instämmer i följande påståenden angående din relation till en genomsnittlig klient. 

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

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.6 När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "dem". 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.7 Klientens framgångar är mina framgångar.  

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.8 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

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

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.10 Klienten har inte ett gott rykte i näringslivet.  

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.11 Allmänheten har höga tankar om klienten.  

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

3.12 Klienten anses vara ett av de bästa företagen att arbeta för. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

Fortfarande med en genomsnittlig klient i åtanke, hur ofta handlar du på följande sätt när du utför en revision av en 

klient: 

3.13 Godtar en svag förklaring av klienten? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.14 Gör ytliga granskningar av klientens dokument? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 
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3.15 Misslyckas med att efterforska en redovisningsprincip? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.16 Minskar mängden arbete som läggs ner i ett revisionssteg, till en nivå under vad du normalt sett anser som 

rimlig? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.17 Minskar kvaliteten på revisionsarbetet? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.18 Hoppar över ett granskningssteg utan att senare slutföra arbetet eller notera dess utelämnande? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

Vid revision av en genomsnittlig klient, har du någonsin som svar på snäv tidsbudget: 

3.19 Begärt och fått en budgetökning? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.20 Underrapporterat tid genom att arbeta på privat tid? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.21 Bytt tid till icke-debiterad tid? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

3.22 Arbetat hårdare men rapporterat tiderna ordentligt? 

Nästan alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

4. Professionen 

Ange hur väl du instämmer i påståendena nedan om ditt förhållande till din profession. 

4.1 Min profession har inte ett gott rykte i näringslivet. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.2 Allmänheten har höga tankar om min profession. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.3 Min profession anses vara en av de bästa.  

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.4 Personer som försöker avancera karriärmässigt i deras aktuella anställning försöker tona ner deras anknytning till 

min profession. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.5 När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.6 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

4.7 När jag talar om min profession säger jag vanligtvis "vi" istället för "dem". 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 
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4.8 Min professions framgångar är mina framgångar. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

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

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

5. Företaget 

Ange hur väl du instämmer i påståendena nedan om ditt förhållande till det företag du arbetar för. 

5.1 När någon kritiserar företaget känns det som en personlig förolämpning. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

5.2 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om företaget. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

5.3 När jag talar om företaget säger jag vanligtvis "vi" istället för "dem". 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

5.4 Företagets framgångar är mina framgångar.  

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

5.5 När någon berömmer företaget känns det som en personlig komplimang. 

Håller inte med alls Håller inte med  Neutral  Håller med   

Håller med fullständigt 

 

6. Revisionsfall 

Vänligen ta ställning till de följande två korta fallen, med en genomsnittlig klient i åtanke. 

6.1 I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och ledningen för din klient angående väsentligheten av vissa 

oregistrerade skulder som du upptäckt under din revision. Vare sig professionella riktlinjer eller riktlinjer på ditt 

företag erbjuder något definitivt svar på om det aktuella beloppet är väsentligt. Din åsikt är att det är en betydande 

summa. Klientens ekonomichef anser att den totala mängden oregistrerade skulder är oväsentlig och menar därför att 

det är onödigt att göra justeringar av redovisningen. Som deras revisor, hur troligt är det att du inte kommer att kräva 

att dessa skulder skall redovisas? 

Mycket låg sannolikhet  Mycket stor sannolikhet 

 

6.2 Ditt företag har utvecklat en programvara som kallas "ACE redovisningssystem", som säljs till allmänheten samt 

till ditt företags kunder. Under granskningen av din klient upptäcker du allvarliga brister i kontrollsystemet för 

redovisningsprogrammet, som ditt företag har installerat. Vad är sannolikheten att ditt brev till ledningen hos klienten 

kommer att innehålla negativa kommentarer om 

redovisningssystemet? 

Mycket låg sannolikhet  Mycket stor sannolikhet 

 

 

De frågor till grupp S som skiljer sig från grupp G:s frågor: 

3. Klienten 

Ta en stund och fundera på din största klient som du nyligen reviderat och svara på följande frågor med denna klient i 

åtanke. 

3.1 Hur länge har du reviderat denna klient? 

Mindre än 1 år   1-3 år  4-6 år 7-9 år  10 år eller längre 

 

3.2 Hur länge har ditt företag reviderat denna klient? 

Mindre än 1 år   1-3 år  4-6 år 7-9 år  10 år eller längre 
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3.3 Är denna klient ett offentligt eller privat företag?  

Offentligt  Privat 

 

3.4 Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ditt företag? 

Inte alls viktig   Viktig till viss del  Viktig  Mycket viktig  

Vet ej 

(Frågorna 3.5 – 3.12 är samma som i ”genomsnittlig”, men med inledningen:) 

Ange hur väl du instämmer i följande påståenden angående din relation till denna klient. 

 

(Frågorna 3.13 – 3.18 är samma som i ”genomsnittlig”, men med inledningen:) 

Fortfarande med din största klient i åtanke, hur ofta handlar du på följande sätt när du utför en revision av denna 

klient: 

 

(Frågorna 3.19 – 3.22 är samma som i ”genomsnittlig”, men med inledningen:) 

Vid revision av din största klient, har du någonsin som svar på snäv tidsbudget: 

 

(Frågorna 6.1 – 6.2 är samma som i ”genomsnittlig”, men med inledningen:) 

Vänligen ta ställning till de följande två korta fallen, med din största klient, som du relaterat till ovan, i åtanke. 

6.1 I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och ledningen för din största klient angående väsentligheten av 

vissa oregistrerade skulder som du upptäckt under din revision. Vare sig professionella riktlinjer eller riktlinjer på ditt 

företag erbjuder något definitivt svar på om det aktuella beloppet är väsentligt. Din åsikt är att det är en betydande 

summa. Klientens ekonomichef anser att den totala mängden oregistrerade skulder är oväsentlig och menar därför att 

det är onödigt att göra justeringar av redovisningen. Som deras revisor, hur troligt är det att du inte kommer att kräva 

att dessa skulder skall redovisas? 

Mycket låg sannolikhet  Mycket stor sannolikhet  
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Bilaga B 
FARs flödesschema för analysmodellen 
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Bilaga C 
Hypoteser: 

  Hypotes Beroende  Oberoende  

H.1 Revisorers identifiering med klienten 

ökar ju längre de reviderat klienten. 

klientidentifiering  varaktighet 

H.2 Revisorers identifiering med klienten 

ökar ju viktigare klienten är. 

klientidentifiering  klientens betydelse 

H.3 Revisorers identifiering med klienten 

ökar ju viktigare klientens image 

anses. 

klientidentifiering  klientens image 

H.4 Revisorers eftergivenhet för den 

behandling som klienten föredrar 

ökar i takt med att de identifierar sig 

med klienten. 

klientanpassat 

beteende 

 klientidentifiering 

H.5 Revisorers eftergivenhet för den 

behandling som klienten föredrar 

minskar i takt med att de identifierar 

sig med sin profession. 

klientanpassat 

beteende 

 professionsidentifiering 

H.6 Revisorer anser att den största 

klienten är viktigare för företaget än 

den genomsnittliga. 

klientens 

betydelse 

 G/S 

H.7 Revisorers eftergivenhet för den 

behandling som klienten föredrar är 

större hos den största klienten än hos 

en genomsnittlig. 

klientanpassat 

beteende 

 G/S 

H.8 Revisorer som arbetar på mindre 

byråer är mer benägna att ge efter 

för den behandling som klienten 

föredrar..  

klientanpassat 

beteende 

 revisionsbyråns storlek 

H.9 Revisorer identifierar sig mer med 

den största klienten än med en 

genomsnittlig. 

klientidentifiering  G/S 

H.10 När tidsbudgeten blir svårare att 

uppnå kommer kvaliteten på 

revisionsarbetet att minska. 

minskad kvalitet  uppnåelighet 

H.11 När tidsbudgeten blir svårare att 

uppnå kommer underrapporteringen 

att öka. 

underrapportering 

av tid 

 uppnåelighet 

H.12 Den upplevda pressen av 

tidsbudgeten är högre bland 

revisorer som arbetar för ”the Big 4” 

än för dem som inte arbetar för ”the 

Big 4”. 

tidspress  revisionsbyråns storlek 

H.13 Ett dysfunktionellt beteende hos 

revisorer förkommer oftare vid 

arbete med den största klienten än 

vid arbete med en genomsnittlig. 

dysfunktionellt 

beteende 

 G/S 

H.14 När klientidentifikationen ökar så dysfunktionellt  klientidentifiering 
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ökar även det dysfunktionella 

beteendet. 

beteende 

H.15 När revisorns identifiering med 

professionen ökar minskar det 

dysfunktionella beteendet. 

dysfunktionellt 

beteende 

 professionsidentifiering 

H.16 När revisorns identifiering med 

företaget ökar så ökar det 

dysfunktionella beteendet. 

dysfunktionellt 

beteende 

 företagsidentifiering 

H.17 Revisorers eftergivenhet för den 

behandling som klienten föredrar 

minskar ju mer erfarenhet de har. 

klientanpassat 

beteende 

 erfarenhet 

H.18 Mer erfarna revisorer har ett mindre 

dysfunktionellt beteende. 

dysfunktionellt 

beteende 

 erfarenhet 
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Bilaga D  
Beskrivande statistik av nya variabler: 

Klientident. 
   

Professionsident. 
 

Företagsident. 
 

Tidspress 
  

Dysfunktionellt beteende Minskad kvalitet 
 

Underrapportering av 
tid 

  G   S   G   S   G   S   G   S   G   S   G   S   G   S 

p % p % p % p % p % p % p % p % p % p % p   p % p % p % 

5 0,8 5 3,4 17 1,7 13 0,7 9 0,8 10 1,4 3 9,9 3 2,7 25 0,8 27 0,7 20 0,8 19 0,7 4 0,8 3 0,7 

7 1,7 6 1,4 18 0,8 16 1,4 10 0,8 11 0,7 4 21 4 17 27 0,8 30 0,7 21 0,8 22 0,7 5 4,1 4 0,7 

8 0,8 7 1,4 19 3,3 17 3,4 11 0,8 12 2,7 5 9,9 5 14 28 2,5 31 1,4 22 0,8 24 3,4 6 19 5 2 

9 3,3 8 2 20 5,8 18 4,1 13 0,8 13 2 6 26 6 24 30 0,8 32 2,7 23 2,5 25 2 7 12,4 6 6,8 

10 5 9 6,1 21 3,3 19 4,1 14 3,3 14 1,4 7 7,4 7 13 31 3,3 33 2,7 24 2,5 26 5,4 8 28,9 7 6,1 

11 6,6 10 6,8 22 5 20 2,7 15 6,6 15 10,2 8 7,4 8 6,8 32 4,1 34 2,7 25 4,1 27 5,4 9 16,5 8 22,4 

12 2,5 11 9,5 23 10,7 21 12,2 16 4,1 16 4,8 9 4,1 9 5,4 33 4,1 35 4,1 26 6,6 28 9,5 10 14,9 9 18,4 

13 9,1 12 10,2 24 17,4 22 8,2 17 6,6 17 6,8 10 2,5 10 4,8 34 9,1 36 11,6 27 11,6 29 10,9     10 41,5 

14 15,7 13 6,8 25 11,6 23 8,8 18 4,1 18 8,8 11 0,8 11 2,7 35 10,7 37 5,4 28 18,2 30 7,5         

15 13,2 14 10,9 26 6,6 24 13,6 19 10,7 19 8,2 13 0,8 12 2 36 12,4 38 9,5 29 11,6 31 12,2         

16 14,9 15 15,6 27 13,2 25 10,2 20 24,8 20 26,5         37 6,6 39 8,8 30 6,6 32 6,8         

17 9,1 16 8,8 28 5,8 26 6,8 21 9,1 21 4,1         38 5,8 40 4,8 31 5 33 9,5         

18 9,1 17 4,8 29 2,5 27 6,8 22 7,4 22 2,7         39 6,6 41 10,2 32 6,6 34 4,8         

19 1,7 18 2 30 2,5 28 8,8 23 3,3 23 5,4         40 9,9 42 3,4 33 6,6 35 12,2         

20 4,1 19 2,7 31 0,8 29 1,4 24 5 24 4,8         41 2,5 43 10,9 34 5             

21 0,8 20 0,7 32 0,8 31 0,7 25 9,1 25 6,1         42 5 44 4,1 35 1,7             

22 1,7 22 0,7 33 1,7 32 0,7                 43 1,7 45 6,8                 

        34 0,8 33 0,7                 44 1,7                     

            35 0,7                 45 0,8                     

Totala svar 
(n) 

121   138   114   141   118   142   108   136 
 

108   133   110   134   117   145 

Svar saknas 
 

  9   7   6   3   5   13   11 

 

13   14   11   13   4   2 

Medelvärde 14,64   12,96   24,68   23,48   19,59   18,92 

 

5,70 

 

6,34 

 

36,41   38,94   28,70   30,25   7,79   8,70 

St. a 3,20   3,37   3,30   3,61   3,35   3,43 

 

1,99 

 

2,09 

 

3,86   3,86   3,11   3,30   1,48   1,48 
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Bilaga E 
Korrelationsmatris för grupp G och grupp S tillsammans. 

 
varaktighet betydelse erfarenhet 

professions-
identifiering 

företags-
identifiering uppnåelighet tidspress 

klientident-
ifiering 

klientanpassat 
beteende 

dysfunktionellt 
beteende 

minskad 
kvalitet 

underrapporter
ing av tid 

varaktighet Pearson 
Correlation 

  ,185 ,521 ,138 ,038 -,072 -,064 ,237 -,029 -,090 -,051 -,106 

Sig. (2-tailed)   ,003 ,000 ,028 ,548 ,246 ,319 ,000 ,636 ,163 ,435 ,089 

betydelse Pearson 
Correlation 

    ,011 ,215 ,082 ,018 -,037 ,155 -,021 -,048 -,010 -,105 

Sig. (2-tailed)     ,853 ,001 ,191 ,766 ,572 ,013 ,733 ,462 ,881 ,091 

erfarenhet Pearson 
Correlation 

      ,041 -,016 -,027 ,024 ,061 -,044 ,001 ,051 -,109 

Sig. (2-tailed)       ,519 ,798 ,664 ,707 ,331 ,473 ,988 ,429 ,078 

professions-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

        ,415 -,073 -,096 ,288 ,065 -,110 -,089 -,131 

Sig. (2-tailed)         ,000 ,248 ,148 ,000 ,307 ,097 ,174 ,039 

företags-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

          -,070 -,131 ,145 -,018 ,020 ,036 -,033 

Sig. (2-tailed)           ,263 ,044 ,022 ,775 ,757 ,583 ,599 

uppnåelighet Pearson 
Correlation 

            ,726 ,007 ,027 -,128 -,055 -,181 

Sig. (2-tailed)             ,000 ,909 ,659 ,048 ,397 ,003 

tidspress Pearson 
Correlation 

              ,043 ,027 -,228 -,104 -,350 

Sig. (2-tailed)               ,511 ,675 ,001 ,121 ,000 

klient-identifiering Pearson 
Correlation 

                -,005 -,163 -,130 -,156 

Sig. (2-tailed)                 ,939 ,013 ,047 ,013 

klientanpassat 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                  -,171 -,162 -,118 

Sig. (2-tailed)                   ,008 ,012 ,058 

dysfunktionellt 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                    ,930 ,623 

Sig. (2-tailed)                     ,000 ,000 

minskad kvalitet Pearson 
Correlation 

                      ,290 

Sig. (2-tailed)                       ,000 

underrapportering 
av tid 

Pearson 
Correlation 
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Korrelationsmatris för grupp G. 

 
varaktighet betydelse erfarenhet 

professions-
identifiering 

företags-
identifiering uppnåelighet tidspress 

Klient-
identifierin
g 

klientanpassat 
beteende 

dysfunktionellt 
beteende 

minskad 
kvalitet 

underrappor
tering av tid 

varaktighet Pearson 
Correlation 

  -,113 ,624 ,094 ,064 -,169 -,143 ,072 -,115 ,043 ,046 ,036 

Sig. (2-tailed)   ,223 ,000 ,324 ,495 ,068 ,141 ,439 ,221 ,661 ,634 ,702 

betydelse Pearson 
Correlation 

    -,099 ,138 ,136 ,085 -,031 ,025 ,052 ,019 ,046 -,006 

Sig. (2-tailed)     ,284 ,144 ,143 ,360 ,752 ,789 ,579 ,845 ,634 ,946 

erfarenhet Pearson 
Correlation 

      ,020 -,004 -,140 -,110 ,023 -,033 ,011 ,047 -,101 

Sig. (2-tailed)       ,835 ,964 ,131 ,259 ,801 ,726 ,906 ,627 ,279 

professions-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

        ,342 -,051 -,125 ,206 ,011 ,036 ,027 -,017 

Sig. (2-tailed)         ,000 ,593 ,213 ,028 ,906 ,720 ,787 ,860 

företags-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

          -,052 -,222 ,248 ,067 -,008 -,023 ,038 

Sig. (2-tailed)           ,583 ,023 ,007 ,475 ,934 ,814 ,687 

uppnåelighet Pearson 
Correlation 

            ,714 -,010 ,052 -,207 -,126 -,278 

Sig. (2-tailed)             ,000 ,917 ,581 ,033 ,196 ,003 

Tidspress Pearson 
Correlation 

              -,013 ,124 -,300 -,186 -,411 

Sig. (2-tailed)               ,893 ,209 ,003 ,067 ,000 

klient-identifiering Pearson 
Correlation 

                ,095 -,015 -,016 -,066 

Sig. (2-tailed)                 ,304 ,877 ,866 ,482 

klientanpassat 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                  -,257 -,282 -,118 

Sig. (2-tailed)                   ,008 ,003 ,209 

dysfunktionellt 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                    ,932 ,650 

Sig. (2-tailed)                     ,000 ,000 

minskad kvalitet Pearson 
Correlation 

                      ,331 

Sig. (2-tailed)                       ,000 

underrapportering 
av tid 

Pearson 
Correlation 
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Korrelationsmatris för grupp S. 

 
varaktighet betydelse erfarenhet 

professions-
identifiering 

företags-
identifiering uppnåelighet tidspress 

klientident-
ifiering 

klientanpassat 
beteende 

dysfunktionellt 
beteende 

minskad 
kvalitet 

underrapportering 
av tid 

varaktighet Pearson 
Correlation 

  ,199 ,496 ,090 -,024 ,059 ,043 ,226 ,041 -,003 ,028 -,044 

Sig. (2-tailed)   ,017 ,000 ,289 ,779 ,478 ,624 ,008 ,627 ,972 ,751 ,603 

betydelse Pearson 
Correlation 

    ,072 ,198 -,017 ,086 ,052 ,126 -,035 ,097 ,101 -,019 

Sig. (2-tailed)     ,389 ,020 ,840 ,305 ,553 ,144 ,676 ,270 ,251 ,820 

erfarenhet Pearson 
Correlation 

      ,049 -,037 ,074 ,140 ,062 -,045 ,028 ,080 -,092 

Sig. (2-tailed)       ,564 ,661 ,372 ,105 ,473 ,589 ,749 ,356 ,272 

professions-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

        ,458 -,039 -,033 ,294 ,118 -,128 -,108 -,132 

Sig. (2-tailed)         ,000 ,646 ,711 ,001 ,166 ,153 ,223 ,122 

företags-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

          -,058 -,050 ,031 -,071 ,104 ,125 -,044 

Sig. (2-tailed)           ,497 ,573 ,723 ,403 ,245 ,158 ,609 

uppnåelighet Pearson 
Correlation 

            ,721 ,101 -,007 -,182 -,084 -,222 

Sig. (2-tailed)             ,000 ,242 ,934 ,036 ,334 ,007 

tidspress Pearson 
Correlation 

              ,163 -,054 -,288 -,120 -,426 

Sig. (2-tailed)               ,067 ,533 ,001 ,184 ,000 

klient-
identifiering 

Pearson 
Correlation 

                -,043 -,137 -,106 -,100 

Sig. (2-tailed)                 ,619 ,127 ,237 ,249 

klientanpassat 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                  -,176 -,126 -,163 

Sig. (2-tailed)                   ,043 ,147 ,051 

dysfunktionellt 
beteende 

Pearson 
Correlation 

                    ,923 ,532 

Sig. (2-tailed)                     ,000 ,000 

minskad 
kvalitet 

Pearson 
Correlation 

                      ,165 

Sig. (2-tailed)                       ,057 

underrapporte
ring av tid 

Pearson 
Correlation 
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Bilaga F 
t-test, grupp G/grupp S 

  

Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

H6 klientens 
betydelse 

Equal 
variances 
assumed 

0,001 0,977 5,89 263 0 0,67385 0,1144 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    5,872 250,524 0 0,67385 0,11476 

H7 
klientanpassat 
beteende 

Equal 
variances 
assumed 

1,392 0,239 -1,095 262 0,274 -0,29266 0,26716 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,107 258,711 0,269 -0,29266 0,26431 

H9 
klientidentifiering 

Equal 
variances 
assumed 

0,974 0,325 4,12 257 0 1,68811 0,40972 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    4,135 255,403 0 1,68811 0,40829 

H13 
dysfunktionellt 
beteende 

Equal 
variances 
assumed 

0,181 0,671 -5,067 239 0 -2,53244 0,49975 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -5,068 228,987 0 -2,53244 0,49973 
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t-test, arbetar för ”the Big 4”-företag eller ej 

  

Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

H8 
klientanpassat 
beteende 

Equal 
variances 
assumed 

,000 ,993 1,021 255 ,308 ,27935 ,27350 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,015 214,314 ,311 ,27935 ,27513 

H12 tidspress 

Equal 
variances 
assumed 

3,28 0,071 1,538 235 0,125 0,41933 0,27262 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1,593 225,854 0,113 0,41933 0,26322 

 


